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Abstract  

The following report contains the Epital’s perspective on how elderly COPD patients, home 

monitor their chronic disease, through telemedicine as well as the technological components used. 

There will be given a deeper understanding of how the implementation of telemedicine has both 

advantages and disadvantages, using an expert interview with Klaus Phanareth. However, mostly 

with a positive outlook. There will also be interpreted on Aaron Antonovsky’s salutogenic point 

of view and three concepts of critical psychology in relation to how the patient can accept his or 

her illness and relate positively to the challenges ahead. All this will be analyzed and discussed 

through the report. 
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Indledning 

Det danske samfund er konstant under udvikling, når det kommer til den digitale og teknologiske 

revolution. Epitalet, der er en privatejet klinisk løsning, er et eksempel på en potentiel 

teknologibåren transformation af det danske sundhedsvæsen, båret af telemedicin med fokus på en 

ny form for sundhedsdata genereret af borgerne selv gennem hjemmemonitorering. 

Vi ønsker at se nærmere på Epitalet og mulige udfordringer samt deres måde at håndtere 

teknologien og deres tilknyttede KOL-patienter (patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom) 

på. Vi undrer os over, hvordan implementeringen af telemedicin vil fungere i forlængelse af det 

nuværende sundhedsvæsen, patienternes rolle i forbindelse med selvmonitorering hjemmefra, 

samt hvilke økonomiske udfordringer, der kan være, når etableringen af et nyt sundhedssystem 

diskuteres. Hvordan er omvæltningen fra den fysiske og humane kontakt, ved standard 

lægekonsultationer kontra digital kontakt via hjemmemonitorering? Med Aaron Antonovsky og 

den kritiske psykologi, vil vi tage udgangspunkt i det salutogenese synspunkt, samt hvordan 

begreber som handleevne, handlesammenhæng og daglig livsførelse hænger sammen med 

fremtidens måde at føre digital medicinsk behandling på. Ligeledes vil vi lave en nærmere 

undersøgelse af, hvilke teknologiske komponenter der benyttes i forlængelse af 

hjemmemonitorering. 
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Problemfelt 

Det senmoderne samfund byder på mange udfordringer, når det kommer til den kommende 

ældrebølge. Ifølge Danmarks Statistik, så forventes det, at aldersgruppen over 80 år vil vokse helt 

op til 58 pct. i forhold til, hvad den er i dag. Det svarer til omkring 150.000 personer i løbet af det 

næste årti (Danmarks Statistik, 2018). Det vil vil give store samfundsmæssige problemer i forhold 

til sundhedsvæsenet, da antallet af ældre med en kronisk sygdom stiger i takt med den 

demografiske udvikling (Phanareth, 2014, s. 83). Hvis udviklingen fortsætter, vil konsekvensen 

være en massiven massiv ressourcemangel både hvad angår ”varme og kolde hænder”, store 

økonomiske udfordringer og ikke mindst – et kollaps af den eksisterende velfærdsmodel. 

Danmarks statistik beskriver i “It-anvendelsen i befolkningen, 2018”, at tre ud af fire mellem 16-

89 år, benytter internettet flere gange dagligt. Der står ligeledes, at andelen er mindre for den ældste 

halvdel og at den falder med alderen. 70% af de 55-64-årige, 51% af 65-74 og 23% af de 75-89-

årige, benytter internettet flere gange dagligt (Tassy, Nielsen, & Jakobsen, 2018). Eftersom KOL 

normalt først fremtræder ved personer over 50 år, er det interessant at tage fat i problematikken 

omkring ældre og deres benyttelse samt forståelse af teknologi. På baggrund af dette, har vi i 

gruppen valgt at fokusere på Epitalet, der har til formål at fremme de ældres levestandarder. Deres 

vision er at gøre patienten med kronisk sygdom til borger igen – dvs. genskabe den frihed, 

uafhængighed og kontrol med eget liv som patienten havde før sin kroniske sygdom og samtidigt 

lette noget af det pres, som sundhedsvæsenet er udsat for. Epitalet har defineret deres vision som 

følger: 

“At skabe det bedst mulige liv, med størst mulig frihed, uafhængighed, mobilitet og komfort, 

både fysisk og mentalt - for samfundsborgere, uanset køn, alder og tilstand, der indgår i et 

borgerdrevet fællesskab, hvor det enkelte individ bidrager til den løbende udvikling” (Phanareth) 

Med brug af begreber som bl. a. meningsfuldhed og handleevne, vil vi undersøge patienters tilgang 

til livet med en diagnosticeret kronisk sygdom samt Epitalets rolle i forbindelse med 

hjemmemonitorering og ideen med, at patienterne vil være ansvarlige for deres egne 

sygdomsforløb. 

Vi har i gruppen en forudsætning om, at indførelsen af telemedicin, og herunder 

hjemmemonitorering, vil gavne de ældre i samfundet, når det kommer til de utallige rejser i 
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forbindelse med indlæggelser, lægebesøg, kontroller og andre serviceydelser som patienter med 

kronisk sygdom i dag skal gennemgå i det eksisterende sundhedsvæsen. Vi sætter dog 

spørgsmålstegn ved det psykologiske bag den virtuelle kontakt og online lægekonsultation frem 

for den humane kontakt mellem læge og patient. 

 

Problemformulering 

Hvordan indgår Epitalet i behandlingen af ældre KOL-patienter og hvordan oplever patienterne 

teknologien? 

Arbejdsspørgsmål 

● Hvordan har telemedicin udviklet sig over det sidste årti og hvad er visionen for dette?  

● Hvilke teknologiske komponenter indgår der i hjemmemonitorering? 

● Hvordan fungerer hjemmemonitorering i forhold til Epitalets principper, og hvilke fordele 

og ulemper er der ved det? 

● Hvordan bliver hjemmemonitorering implementeret i følge Epitalet, og hvordan oplever 

de tilknyttede patienter det? 

● Hvilke psykologiske dilemmaer kan der forekomme ved brug af telemedicin? 

 

Afgrænsning 

I dette semester projekt, har vi valgt at afgrænse os på nogle områder, for at finde frem til det vi 

mener er mest interessant og relevant i forhold til det egentlige problem, vi fokuserer på. 

Først og fremmest har vi ikke haft mulighed for at interviewe den påtalte patientgruppe, og vi har 

derfor måtte ændre i vores problemformulering og fokus et par gange, hvilket også har gjort os en 

smule presset tidsmæssigt. Vi er derfor blevet nødsaget til at afgrænse vores egen indsamlede 

empiri til et ekspertinterview med medstifteren af Epitalet, Klaus Phanareth.  

Vi har samtidig været afgrænset af, at der ikke findes nok information omkring emnet - 

videokonsultationer mellem patienter og læger - og at der i de fleste tilfælde har været 

igangværende pilotprojekter, som ikke har haft tid til- og nok information om deres patienter. 
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Semesterbinding 

Hoveddimensionen til dette semesterprojekt er Teknologiske Systemer og Artefakter. Her vil vi 

gøre brug af TRIN-modellen til at analysere og beskrive teknologien bag telemedicin, og hvordan 

den fremstår i praksis. Formålet med opgaven er at undersøge, hvordan hjemmemonitorering 

fungerer i praksis hos Epitalet. Vi vil derfor forsøge, med hjælp fra de seks trin i TRIN-modellen 

at analysere og forstå de teknologier, der tilsammen udgør- og ligger bag hjemmemonitorering. 

Som kombination benytter vi dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund. Dette har vi 

tænkt os, da denne dimension giver en forståelse for forholdet mellem mennesker og teknologi, 

hvilket også vejer en stor del af vores projekt. Vi har tænkt os at benytte fagets humane side, til at 

forstå det psykologiske bag hjemmemonitorering. Vi vil derfor benytte Aaron Antonovskys syn 

på sundhedsteknologi og kritisk psykologi til at nærme os den kronisk syge patients tilgang til 

livet. Derudover gør vi brug af samme semesterbinding til den kvalitative metode. 

Redegørelse 

Kronisk obstruktiv lungesygdom og hjemmemonitorering 

Kronisk obstruktiv lungesygdom, også kaldet KOL i daglig tale, er en lungesygdom, karakteriseret 

ved hoste, åndenød og nedsat fysisk formåen. Ifølge Lungeforeningen lever omtrent 320.000 

danskere med denne kroniske sygdom, som konstant skal monitoreres og vedligeholdes for at 

hæmme dens udvikling. Samtlige sundhedshuse og lungeforeninger tilbyder støttegrupper til 

KOL-patienter, hvor man blandt andet kan deltage i et såkaldt lungekor, forskellige former for 

fysiske aktiviteter og stille og rolige spilleaftener.  

 

Over de sidste par år har der været snakken om implementeringen af telemedicin til kronisk syge 

patienter i den offentlige sektor. Der er i Region Midtjylland et igangværende pilotprojekt, hvilket 

har resulteret i positiv respons fra de tilknyttede KOL-patienter (Brix, 2016). Der er ligeledes, i 

den private sektor, blevet igangsat projekter vedrørende telemedicin og idegrundlaget med at 

behandle patienterne i eget hjem ved hjælp af teknologiske komponenter gennem 

hjemmemonitorering.  
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Overordnet set fungerer hjemmemonitorering således, at patienten selv måler lungefunktionen 

samt temperatur og derefter dokumenterer de givne værdier via en tablet, hvor en tilknyttet 

sygeplejerske kan følge med i de daglige tal og slå alarm, hvis der skulle opstå større ændringer i 

normalværdierne. Dette er normalt styret af en algoritme, hvor en patients målinger kan 

forekomme i tre kategorier: grønt, gult eller rødt felt.  Grønt felt betyder, at værdierne er normale 

og alt er fint. De tilbud, der dukker op på skærmen, er primært om forebyggelse, information om 

sund livsstil og kontakt til patientforeninger m.v. Det gule felt betyder, at der er grund til at skærpe 

opmærksomheden på ens sundhedstilstand og om mulighederne for at afværge en potentiel 

forværring. Indtil tilstanden er normaliseret opfordres patienten til hyppigere målinger, og efter 

behov at kontakte læge eller sygeplejerske. Rødt felt betyder, at værdierne viser en markant 

forværring af ens tilstand. Systemet overtager herfra fuldt ud overvågning og behandling gennem 

patientstationen. Her kommunikerer patienten og en specialuddannet sygeplejerske eller 

speciallæge, og der aftales faste overvågningsrutiner, og det kan blive nødvendigt at udlægge 

patienten, hvilket svarer til en indlæggelse på hospitalet med lægetilsyn, behandling osv. - blot i 

eget hjem (Jørgensen, 2011).  

Den optimale lungefunktion afhænger af forskellige faktorer såsom alder og højde, men hvis man 

eksempelvis er ryger, så bliver lungefunktionen automatisk nedsat grundet skade på lungerne. 

Epitalet 

Epitalet er stiftet, af Klaus Phanareth, med henblik på, at gøre det lettere for patienter, med en 

kronisk sygdom at tilpasse sig og leve med deres sygdom. De lever efter talemåden “at gøre 

patienten til borger igen”, hvilket vil sige, at Epitalets primære fokus er at forebygge, at raske 

borgere bliver syge, og at kronisk syge borgere ikke forværre deres sygdom. Epitalet har haft base 

i Lyngby-Tårbæk i syv år, og bruger teknologien fra telemedicin til at passe alle deres kronisk syge 

patienter hjemmefra, så patienterne ikke skal pendle rundt i sundhedsvæsenet for at få den hjælp 

de behøver. Der er efterfølgende blevet åbnet op for en klinik i Odsherred kommune og grundet 

succesen, vil det nu blive etableret i Region Sjælland. Der er for øjeblikket omtrent 100 KOL-

patienter tilknyttet til Epitalet i Lyngby-Taarbæk kommune samt lige omkring 68 KOL-patienter 

i Odsherred kommune. Ifølge Phanareth, er Epitalet i virkeligheden et forsøg på at bringe noget 

fornuft ind i det eksisterende sundhedsvæsen. Det giver nemlig ingen mening, at patienter der i 

bund og grund sagtens kan klare sig selv, skal være indlagt på et hospital. De bør i stedet være 
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“udlagt” i eget hjem. Epitalet udgør en stor del af den viden, der er omkring hjemmemonitorering, 

og har været frontløber inden for teknologien i Danmark. Epitalet er grundlagt på baggrund af nye 

innovative ideer, der kan forny sundhedsvæsenet, så det bliver mere effektivt (bilag 1: interview).  

Brugeroplevelse hos Ambuflex 

Med udgangspunkt i en rapport, der er udgivet af Center for Telemedicin i 2016, vil der i 

nedenstående afsnit blive redegjort for brugeroplevelsen ved hjemmemonitorering. Center for 

Telemedicin benytter Ambuflex’ udstyr, der til forveksling indeholder de samme teknologiske 

komponenter som Epitalet benytter. Ambuflex er ligesom Epitalet en klinisk løsning (Region 

Midtjylland, Ambuflex). Der er til rapporten blevet lavet semistrukturerede interviews med hhv. 

fem kvinder og tre mænd, der alle er diagnosticeret med KOL og benytter sig af Ambuflex. 

Formålet med undersøgelsen er, at danne sig en forståelse over brugeroplevelsen. Allerede tidligt 

i rapporten, bliver det nævnt, at det udleverede udstyr, fremkommer som værende nemt, simpelt 

og overskueligt (Center for Telemedicin, 2016). 

“Ambuflex har med andre ord en form, der gør det nemt for brugerne at forstå hvilke handlinger, 

de skal udføre, og hvordan de udfører disse handlinger” (Center for Telemedicin, 2016). 

 

Overordnet så snakker informanterne positivt omkring brugen af udstyret og der lægges især 

vægt på overskueligheden samt princippet i, at det ikke er tidskrævende og dermed nemt kan 

benyttes ved siden af andre dagsaktiviteter. Ligeledes bliver det pointeret, at muligheden for at 

skulle kontakte den tilknyttede sygeplejerske skriftligt frem for telefonisk også spiller en 

væsentlig rolle (Center for Telemedicin, 2016).  

Sociotekniske infrastruktur 

Sociologen, Susan Leigh Star og professor inden for informatik, Geoffrey Bowker, menes at være 

grundlæggerne af begrebet, sociotekniske infrastruktur. De betegner den sociotekniske 

infrastruktur, som de arrangementer, der muliggør mennesker, elektricitet, information og 

behandling, at rejse uafhængigt af tid og sted. Pointen er, at de såkaldte arrangementer består af to 

elementer; de tekniske og de sociale. Der bliver givet et eksempel, der lyder på, at det er de tekniske 

elementer, der sikre os vekselstrøm frem for jævnstrøm i stikkontakter, og at dette er blevet til, 
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grundet forhandlinger mellem forskellige sociale aktører (Langstrup, 2014). Den sociotekniske 

infrastruktur anses som værende usynlig og bliver i visse tilfælde “glemt”. For eksempel vil der 

altid vil være en forudsætning om, at lyset tændes, når kontakten trykkes ned og dermed bliver en 

del af det daglige liv. Når lyset derimod ikke tænder, når kontakten trykkes ned, så bliver den 

sociotekniske infrastruktur synlig, da der fremkommer en undrer omkring, hvor fejlen ligger i form 

af manglende betaling af elregning eller en defekt hovedafbryder (Langstrup, 2014).   

  

I medicinsk forstand, så benyttes den sociotekniske infrastruktur på samme måde. Som 

diagnosticeret patient er der en forudsætning om, at der bliver udskrevet recepter med den rette 

medicin og derved undgår fejlmedicinering – altså fremstår infrastrukturen som værende usynlig. 

Skulle uheldet ske, at der bliver udskrevet eksempelvis en forkert dosisangivelse, så vil 

infrastrukturen blive synlig grundet, at den skaber problemer, der skal løses (Langstrup, 2014). 

  

For at have en velfungerende sociotekniske infrastruktur, så afhænger infrastrukturen af en allerede 

eksisterende infrastruktur, da det ikke er muligt at opbygge den fra bunden af. Den skal derimod 

adapteres til andre praksisser og teknologier, for at kunne fungere optimalt. Når en ny teknologi 

skal introduceres, så kræver det, at der bliver opsat et samarbejde med de allerede eksisterende 

infrastrukturelle arrangementer, så den nyligt implementerede infrastruktur både giver muligheder 

samt begrænsninger (Langstrup, 2014). I forbindelse med en etablering af en telemedicinsk klinik, 

så skal der tages hensyn til et eventuelt ambulatoriums daglige rutiner samt benyttede IT-systemer, 

hvor ligeledes en installation af telemedicinsk udstyr i det private hjem, skal kunne stå side om 

side med bl. a. TV (Langstrup, 2014). 

“De telemedicinske løsninger, der i sig selv består af adskillige teknologier, skal også tilpasses 

de infrastrukturelle forhold, hvor teknologierne konkret skal virke: Hvilken hastighed har 

netforbindelsen hos KOL-patienterne? Hvilke styresystemer bruger de praktiserende læger? 

Hvad er sygeplejerskers daglige rutiner? Hvordan skal en online-konsultation konteres?” 

(Langstrup, 2014, s. 222) 
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Teori 

I vores projektopgave, har vi som teori valgt at benytte Aaron Antonovsky, da han har et anderledes 

og interessant syn på sundhedsforskning end så mange andre sociologer, og vi mener at det er 

relevant at se på, hvordan KOL-patienter oplever følelsen af sammenhæng i livet og fortsætter 

hverdagens rutiner på trods af, at de er blevet diagnosticeret med en kronisk sygdom. Vi har 

ligeledes valgt at benytte kritisk psykologi, da det fokuserer på handleevne, handlesammenhæng 

og daglig livsførelse og hvordan de tre begreber, får hverdagen til at hænge sammen. 

Aaron Antonovsky  

Aaron Antonovsky (1923-1994) var en israelsk-amerikansk sociolog, der forskede inden for 

helbredsområder og beskæftigede sig med det salutogense synspunkt, samt sammenhængen 

mellem begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed (sites.google).  

Tilbage i 1970’erne stillede Antonovsky ét enkelt, men præcist spørgsmål: ”Hvad skaber 

sundhed?”, og hermed skabte han et radikalt vendepunkt i historie om sundhedsforskning. 

Tidligere havde man spurgt om, hvorfor mennesker bliver syge, men med Antonovskys nye 

salutogenese synspunkt, var synet nu vendt mod, hvad det er, der gør, at mennesker holder sig 

sunde og raske til trods for alle de belastninger og udfordringer, de møder. Antonovskys 

nysgerrighed for, hvordan mennesket holder sig rask, kom efter at han i en af sine undersøgelser 

fandt en mindre gruppe kvinder, der havde siddet i koncentrationslejr under 2. verdenskrig og 

derefter fortsat havde det godt, havde tillid til andre og ikke undergik psykiske problemer. Han 

besluttede derfor at finde ud af, hvordan det kunne lade sig gøre, at mennesker, der har været udsat 

for så ekstreme forhold som Holocaust, stadig kunne være i stand til at elske, fortsætte med 

hverdagen, skabe sociale relationer og arbejde - i modsætning til andre overlevende, som levede 

et dysfunktionelt liv (ABC).  

Ved at undersøge ovenstående, kom Antonovsky frem til, at det, der kendetegner dem, der klarer 

sig bedst mentalt og fysisk er dem, der oplever at have en følelse af sammenhæng i livet. Et sundt 

menneske er ifølge Antonovsky, et menneske, der er i stand til at håndtere de belastninger, de 

udsættes for ved at besidde en høj følelse af sammenhæng. Følelsen af sammenhæng, kommer dog 
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ikke af sig selv, men består af tre læringsprocesser, der omhandler begribelighed, håndterbarhed 

og meningsfuldhed. Ifølge Antonovsky er det meningsfuldheden, der er den vigtigste af de tre 

læringsprocesser og er mest afgørende for mental sundhed og trivsel (ABC).  

Meningsfuldhed 

Meningsfuldhed handler om at engagere sig både kognitivt og emotionelt for nogle områder, så 

man får en følelse af, at det man engagere sig for, får en større mening. Har man en stærk oplevelse 

af meningsfuldhed vil kriser og tragedier ses som en udfordring, hvor man vil prøve at finde en 

mening med det hele. F.eks. vil mennesket ved arbejdsløshed, se problemer som noget positivt - 

det kan være en ny chance for at danne nye veje i livet eller lignede (sites.google).  

Håndterbarhed 

En positiv håndterbarhed vil sige, at man mestrer og kontrollerer sin tilværelse, også selvom det 

går i en negativ retning. Et menneske, der besidder en positiv håndterbarhed kan indrette sig i kaos, 

samtidige med at fastholde sin identitet. Håndterbarheden gør for eksempel, at livstruende 

situationer bliver udfordringer, som man skal klare (sites.google). 

Begribelighed 

Den tredje og sidste læringsproces er begribelighed. Her er der to forskellige former for 

begribelighed, en høj og en lav begribelighed. Med den lave begribelighed lukker folk sig inde, 

hvor problemerne ses uoverkommelige og uforstående - der kan ikke ses sammenhæng i 

problemerne, og problemet vil slå mennesket ud af kurs. Modsat kan man med den høje 

begribelighed se det positive omkring ens nuværende situation, og se lyset for enden af tunnelen. 

Ved uoverkommelige situationer kan man se en positiv sammenhæng med problemerne, og man 

lærer at leve med det på en god måde, og ikke opfatte situationen som en tilfældighed, uorden og 

kaos (sites.google). 

Aaron Antonovsky mener altså med det salutogenese synspunkt, at vi skal fokusere på, hvad der 

gør, at vi holder os sunde og raske, til trods for de udfordringer og belastninger, vi måtte stå 
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overfor, i stedet for fokusset omkring, hvorfor vi bliver syge. Ifølge Antonovsky er der en klar 

sammenhæng i, hvordan du oplever sammenhængen i livet, og hvordan du håndterer de 

udfordringer og belastninger, du måtte stå overfor. Hvordan man oplever sammenhængen i livet, 

karakteriseres ud fra tre læringsprocesser: meningsfuldhed, begribelighed og håndterbarhed. 

Kritisk psykologi 

Kritisk psykologi, også kaldet det subjektvidenskabelige paradigme, fokuserer på individets 

handlinger, tanker og følelser i specifikke sociale relationer, samt individet som subjekt og et 

samfundsmæssigt væsen. Grundprincipperne inden for kritisk psykologi bestræber sig på 

betingelser, betydninger, begrundelse og handleevne - rettere sagt, hvad folk gør og deres 

begrundelse for det. Grundene er unikke og der er altid en god grund til hvad man gør. Begrebet 

kritisk psykologi blev officielt introduceret i slutningen af det nittende århundrede, og bliver ofte 

associeret med den tyske psykolog, Klaus Holzkamp (Mørch & Huniche, 2009).  

Holzkamp, der underviste på forskningsuniversitetet, Free University of Berlin, hentede 

inspiration fra Karl Marx, der blandt andet var filosof og sociolog, samt Aleksei N. Leontiev, der 

var udviklingspsykolog. Med et solidt fundament ud fra deres teorier, blev Holzkamp betegnet 

som grundlæggeren af kritisk psykologi. Holzkamp mener, at den traditionelle psykologi assisterer 

eliten ved at underkende individers kunnen til at ændre deres levevilkår, hvorimod individer i den 

virkelige verden kan organisere sig og ændre samfundet. Endvidere forholder kritisk psykologi sig 

kritisk overfor andre forståelser og opfattelser. Holzkamp udfordrede relevansen af den 

traditionelle psykologi til praktisk anvendelse og argumenterede for eksistensen af en ontologisk 

forskel mellem psykologi og de traditionelle naturvidenskaber, og foreslog, at den traditionelle 

psykologi krævede en anden metodologi (Teo, 1998).  

Handleevne 

Handleevne er kendetegnet ved en forståelse af mennesket som subjekt, og subjektet som en 

deltager i samfundet, således at vi skaber vores egne livsbetingelser og selv tager vare for dem. 

Subjektet er aktivt deltagende og er med til at dirigere egne livsbetingelser, og lever derfor også 
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under disse vilkår og livsbetingelser. Der er dermed sagt også mulighed for selv at have indflydelse 

på konkrete situationer og livsforhold. 

Følelser og tanker udgør tilsammen handleevne. Gennem tænkning/kognition indfanger subjektet 

dele af verden, der har betydning for dets liv, mens følelserne/emotionerne hjælper til at se det 

personlige aspekt, der er brug for i den pågældende situation. De objektive betingelser for det 

enkelte individ har subjektive betydninger, som opstår ved at subjektet, ud fra både det emotionelle 

og kognitive, bestemmer hvilke konkrete livsbetingelser, der er relevante for subjektet i en given 

situation, og subjektets handlinger tager derefter udgangspunkt i de subjektive betingelser (Mørch 

& Huniche, 2009). 

Handlingerne kan være enten udvidende eller restriktive. Den udvidede handleevne er et råderum 

over flere og flere livsbetingelser. Den restriktive handleevne sidder fast i det givne og det 

bærende. Eksempelvis med udgangspunkt i en kronisk syg patient. Enten vil deres tilgang til livet 

fremstå som udvidet, hvor der fokuseres på at fremstå positivt på baggrund af sygdommen, og ikke 

lader den være en byrde. Ligeledes kan tilgangen til livet fremstå som restriktivt, altså man 

begrænser sig selv og lader i bund og grund sygdommen overtage det positive syn og der opstår 

derved negativitet. 

Handlesammenhænge 

Begrebet samfundsmæssige handlesammenhæng betyder en struktur af betingelser med 

muligheder og begrænsninger for subjektets livsudfoldelse, og betingelserne er derfor med til at 

forme subjektets måder at tænke, føle og handle på. Forskellige handlesammenhænge i praksis kan 

udgøre meget forskellige mulighedsbetingelser for subjekters livsudfoldelse. Hermed kan det 

tydeliggøres, hvordan deltagelsen i én handlesammenhæng er forbundet med- og får sin betydning 

gennem personers deltagelse i andre sammenhænge. F.eks. kan der være forskel på betydningen 

af familielivet for arbejdslivet eller omvendt, afhængigt af om man er mand eller kvinde, hvor 

gamle børnene er og lignede (Mørch & Huniche, 2009). 
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Daglig livsførelse 

Holzkamp gør brug af begrebet selvforståelse (personlighed) når det kommer til den daglige 

livsførelse, og dette bestræber sig på, hvordan man som individ skal forstå sig på, hvordan man 

ønsker at leve sit liv. Han understreger, at den daglige livsførelse har en særlig funktion, der for 

subjektet (individet), kan få livet til at fungere. Så for at danne den daglige livsførelse, handler det 

om at tilegne sig egenskaben til at komme overens med sig selv, og udvikle en forståelse for, at 

føre livet som den pågældende person måtte gøre (Dreier, 1998).  

Overordnet set, så bestræber kritisk psykologi sig på, at der altid er en unik grund til de ting man 

gør som individ, både i forbindelse med handleevne, handlesammenhæng og den daglige 

livsførelse.   

 

Metode  

Vi vil i dette afsnit beskrive de metodiske overvejelser, vi har haft i forhold til, at besvare vores 

problemstilling. Vi vil benytte os TRIN-modellen, som analyseværktøj til at analysere teknologien 

bag hjemmemonitorering. Vi vil derudover også gøre brug af den kvalitative metode til indsamling 

af ekspertinterview vedr. ældre og KOL-patienter. Herunder vil der også blive analyseret, hvordan 

hjemmemonitorering fungerer i forhold til Epitalets principper. 

TRIN-modellen 

TRIN-modellen er en betegnelse for Teknologi og Radikalt og Inkrementelt design i Netværk, og 

bruges, som en metode, på den Humanistisk-teknologiske Bacheloruddannelse på RUC, til at 

analysere forskellige teknologier (Jørgensen, 2018). TRIN-modellen har seks trin, som har til 

formål at analysere og beskrive en teknologi - mere specifikt de tekniske og videnskabelige 

aspekter. Nedenstående forklaring af TRIN-modellen er skrevet med udgangspunkt i Niels 

Jørgensens forelæsninger og tekster hertil. 

 

Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer 

Trin 2: Teknologiers artefakter 
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Trin 3. Teknologiers utilsigtede effekter 

Trin 4: Teknologiske systemer 

Trin 5: Modeller af teknologier 

Trin 6: Drivkræfter og barrierer af udbredelsen af teknologien 

(Jørgensen, 2018) 

 

Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer 

Ved en teknologis indre mekanismer og processer, skal forstås det eller de principper ved en 

teknologi, der bidrager til at en teknologis formål opfyldes.  

 

Trin 2: Teknologiers artefakter 

På dette trin redegøres der konkret for de artefakter, der hører med til teknologien. Med artefakter 

menes der menneskabte objekter, og med teknologisk artefakt, menes der menneskeskabte objekter 

med en teknologisk funktion.  

  

Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter 

Teknologiens utilsigtede effekter beskriver de risici og udfordringer, der kan forekomme ved en 

teknologi. De vurderes som værende negative og ofte opdages de utilsigtede effekter først efter 

teknologien er taget i brug. De utilsigtede effekter kan klassificeres i to forskellige kategorier; 

Vedvarende effekter, som har en konstant negativ effekt, så længe teknologien er i brug og risiko 

effekter, som er de effekter der kun er negative i et givent øjeblik. 

De utilsigtede effekter kan fjernes ved at erstatte den gamle teknologi med en ny, eller ved 

modificering af den allerede eksisterende teknologi. 

 

Trin 4: Teknologiske systemer 

På dette trin, fokuseres der på sammensætningen af flere teknologiske artefakter, der tilsammen 

udgør et system, der besidder en bestemt funktionalitet, der er til gavn for menneskelige behov. 
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Trin 5: Modeller af teknologier 

Modeller af teknologier bliver inddelt i tre forskellige modeller; Visuelle modeller, der bruges til 

at beskrive teknologi eller et design på en let og overskuelig måde. Fysiske modeller, som 

visualiserer teknologi og design ved fysisk at opstille en model i for eksempel ler, og til sidst 

numeriske modeller, som er modeller baseret på tal og data. Modellens type og karakter bestemmes 

af dens formål.  

 

Trin 6: Drivkræfter og barrierer af udbredelsen af teknologien 

Der er i dette trin fokus på det nye og innovative ved teknologien, og trinnet kan beskrives som en 

uddybning af formålet for teknologien. Formålet vil typisk ses som en fordel og realiseringen af 

denne fordel vil være en af drivkræfterne for udbredelsen. Der kan dog også forefindes barrierer 

for udbredelsen, der kan være tilknyttet til de utilsigtede effekter og andre forhold. Ved nærmere 

analyse, ved en drivkraft eller barriere, kan der også stilles spørgsmålstegn ved om analysen er 

teknisk-videnskabelig eller humanvidenskabelig (Jørgensen, 2018). 

Kvalitativ metode  

De kvalitative forskningsmetoder er mange og præger på forskellig vis de humanistiske, 

samfundsvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige og naturvidenskabelige områder. Der findes 

ingen formel definition af, hvad kvalitativ forskning er - eller hvad de kvalitative metoder er. Men 

når forskning er kvalitativ, betyder det ofte, at man interesserer sig for, hvordan noget gøres, siges, 

opleves udvikles eller fremtræder (Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 13). Vi har derfor i 

forbindelse med vores forskningsprojekt, valgt at benytte den kvalitative metode interview, 

nærmere bestemt semistruktureret interview. 

Semistruktureret interview  

I forbindelse med vores forskningsprojekt, har vi valgt at interviewe en ekspert. Vi vil derfor 

benytte os af semistruktureret interview i forbindelse med interviewet af eksperten, vi vil dog også 

tage udgangspunkt i metoden ekspertinterview.  
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Kendetegnene ved det semistruktureret interview er, at interviewet tager udgangspunkt i en åben 

samtale, hvor intervieweren på forhånd har udarbejdet en interviewguide. Det er en fordel ved 

benyttelse af semistruktureret interview at begynde med hvad-spørgsmål - hvad ønsker man at 

vide, før man overvejer hvordan man på bedst mulig vis opnår viden. Det er samtidig en fordel, at 

man inden interviewet har haft en grundig litteratursøgning, så man har viden om området, og 

derfor kan spørger yderligere ind. Litteratursøgning er især vigtigt i forbindelse med et 

ekspertinterview. For selvom du interviewer en ekspert, for at blive klogere på et område, kan det 

være en god ide at have sat sig særlig godt ind i området inden da, da dette vil være med til øge 

kvaliteten af interviewet.  

Interviewguiden er som tidligere nævnt, en stor del af det semistruktureret interview, da den danner 

rammen for samtalens struktur og formål. Oftest vil intervieweren indlede med indledende 

spørgsmål, der bruges til at løsne samtalen op, for at fortsætte mod de mere følsomme og 

dybdegående spørgsmål. Ifølge Brinkmann og Tanggaard, er der flere forskellige spørgsmålstyper, 

man burde have med i sin interviewguide, som for eksempel: opfølgende, strukturerende, 

specificerende, fortolkende, direkte osv. Med interviewguiden har intervieweren altså en række 

spørgsmål, som han eller hun ønsker besvaret, men samtalen kan med rette tage spring mellem 

spørgsmålene, da rækkefølgen på besvarelserne kan variere og ikke nødvendigvis behøver at 

udføres kronologisk (Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 29-53). 

Etik og interview 

I forbindelse med at man foretager et interview, er det vigtigt at kigge på de etiske regler.  

Brinkmann og Tanggaard nævner derfor fire etiske tommelfingerregler, som man burde håndhæve 

i forbindelse med kvalitativ forskning. Den første regel lægger vægt på, at forsknings deltageren 

skal informeres om, hvad dens samtykke indebærer, samt at det til enhver tid kan trækkes tilbage. 

Den næste regel kaldes fortrolighed. Her lægges der vægt på, at det er vigtigt at informanterne 

holdes anonyme, selvom dette kan være med til at påvirke forskningsresultaterne. Det handler om 

at tage vare på de personer, der deltager i forskningen, samt beskytte eventuelle informationer, der 

kan have negative konsekvenser. Den tredje tommelfingerregel er ‘konsekvenser’. Det er her 

vigtigt, at forskningsgruppen forholder sig kritisk til, hvilke konsekvenser interviewet kan have 



Roskilde Universitet              27. maj 2019 

Gruppenummer: S1924791218         19 

 

for informanten, samt hvilke konsekvenser man som forsker kan stå inde for. Dette leder videre til 

den sidste regel, som er ‘forskerrollen’. I alt kvalitativ forskning er forskeren selv det primære 

forskningsredskab. Det er derfor nødvendigt at have styr på, hvilke værdimæssige holdninger og 

fordomme man besidder inden interviewet - dernæst om det påvirker ens handlinger som forsker 

(Brinkmann & Tanggaard, 2015, s. 29-53).  

I forhold til tommelfingerregel nummer to, omkring informantens anonymitet, tilsidesættes denne, 

da vores informanter en ekspert, og vi derfor skal oplyse navn. Dette er vores informant informeret 

om og har givet samtykke til. 

Kildekritik 

Det er vigtig, at forholde sig kritisk over for eksperter, grundet deres erfaringer og brede viden 

inden for det givne felt. Vi har, ved brug af en semistruktureret interviewguide, fuldført et 

ekspertinterview med grundlæggeren af den private virksomhed Epitalet, Klaus Phanareth. 

Phanareth er først og fremmest ekspert inden for telemedicin, herunder KOL, grundet hans karriere 

inden for lungemedicin. Han besidder ligeledes en sælgers mentalitet, da han forholder sig 

unuanceret til Epitalet og dets generelle indflydelse på fremtidens måde at føre digital medicinsk 

behandling på. Vores interview omhandler udbredelsen af Epitalet samt sundhedsvæsenet rolle, i 

forbindelse med behandling af kronisk syge patienter. Vi har i interviewet fokuseret på at stille 

spørgsmål omkring hjemmemonitorering, samt hvilke teknologiske komponenter, der måtte indgå 

i dette. Vores interview har altså været et forsøg på at samle information omkring det givne emne. 

I og med at Phanareth er stifter af Epitalet, så kan hans udtalelser hurtigt blive biased, grundet 

egeninteresser og egeninteresser og den tætte relation til virksomheden. Det er derfor vigtigt, at vi 

forholder os kritiske i forhold til de udtalelser, som måtte være relevante for de stillede spørgsmål 

og hermed muligvis gøre brug af sekundær empiri til understøttelse af hans udsagn. 

I forbindelse med interviewet var gruppemedlem, Josephine Ellekjær-Kruse, ikke til stede, grundet 

en personlig relation til eksperten. Dette har vi gjort, da det kunne påvirke udfaldet af interviewet. 

Vi har ligeledes i forbindelse med transskribering af interviewet, valgt at rette grammatiske og 

forståelsesmæssige uklarheder, så det fremgår mere forståeligt.  
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Analyse - Del 1 

Trin-modellen 

Det er essentielt at definere og forstå en teknologi, for at man kan analysere teknologiens virken i 

sig selv, hvorfor TRIN-modellen benyttes, da den har til formål at beskrive og analysere en 

teknologi - mere specifikt de tekniske og videnskabelige aspekter. Vi vil benytte os af TRIN-

modellens seks trin. Alle seks trin er blevet beskrevet i det redegørende afsnit, vi har dog valgt at 

udelukke trin to, da vi ikke finder trinnet nødvendigt for opgavens teknisk-videnskabelige side, og 

vi vil i stedet, i forbindelse med de indre mekanismer og processer, beskrive teknologiens funktion 

og virken, og sammenkoble trin et og to, til et samlet trin, i trin ét. Vi har som tidligere skrevet, 

valgt at fokusere på hjemmemonitorering, hvor vi derunder vil beskæftige os med de teknologiske 

komponenter der benyttes til virtuel behandling i Epitalet. 

Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer  

Ved tele-hjemmemonitorering i Epitalet, bliver der udleveret et telemedicinsk-kit, der består af en 

tablet med applikationen: ‘Mine Målinger’, et lungefunktionsapparat, pulsoxymeter og en 

temperaturmåler. Disse komponenter er opkoblet via internettet til en dedikeret server der ved 

hjælp af algoritmer og analyseprogrammer muliggør virtuel behandling og monitorering. 

Tabletten opbevarer og sender data til Epitalets servere, og er den primære kommunikation mellem 

patient, sygeplejerske og læge. Hvis der eksempelvis sker en ændring i patientens målinger i form 

af lungefunktion eller temperatur, så vil overførslen af dataen til tabletten  alarmere den tilknyttede 

læge eller sygeplejerske til at reagere hurtigt, og hjælpe patienten med at opnå de optimale mål 

(Phanareth, 2019, bilag 1).  

Lungefunktionsapparatet, også kaldt et spirometer i medicinsk betegnelse, benytter patienten til at 

måle sin lungefunktion. Et spirometer er et måleapparat med et mundstykke med formålet om, at 

der åndes hårdt ud, hvor der derefter, på en kurve, bliver visualiseret hastigheden på luftstrømmen 

samt den mængde luft, som der måtte strømme igennem apparatet og kan hermed vise et eventuelt 

fald i lungefunktionen. Ved benyttelse af spirometeret måles der to forskellige værdier: FVC, der 

viser, hvor meget patienten maksimalt kan puste ud af lungerne, altså den totale mængde af luft i 

udåndingen. FVC udtrykkes ofte som procent af normalværdien, som er korrigeret ud for alder, 
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højde og køn. Det betyder, at 100% af værdien er lig med normal, mens 50% angiver, at FVC er 

reduceret til halvdelen af det normale. I forhold til KOL-patienter kommer normalværdien an på, 

hvor fremtræden ens KOL er.  

Den anden værdi, der måles er FEV1: Den angiver, den mængde luft, du maksimalt kan puste ud 

af lungerne i det første sekund efter at have fyldt dem helt med luft - altså hastigheden. FEV1 

angives også som procent af normalværdien. Værdien er især nedsat, hvis luftvejene er 

forsnævrede, som det ses ved KOL (derfor ordet obstruktiv som indgår i navnet KOL). Ved KOL-

sygdommen udtrykkes sværhedsgraden ved at betragte FEV1 i forhold til den forventede værdi hos 

normale individer af samme køn, højde og alder (Lange, 2016). 

Pulsoxymeteret er til at monitorere blodets iltmætning samt puls, og benyttes ved at sætte en  form 

for en klemme med infrarød sensor på fingeren, der derefter måler den ønskede data som fremgår 

på en lille skærm, der sidder på klemmens øvre del (Helbredsprofilen). Herefter sendes dataen via 

bluetooth til tabletten - dette er også gældende for spirometeret og temperaturmåleren. (Phanareth, 

2019, bilag 1). 

Temperaturmåleren, bedre kendt som et ordinært termometer, måler patientens temperatur i grader 

celsius. Dette måles i patientens øre, hvor der på spidsen af termometeret sidder en infrarød sensor, 

der registrerer varmestrålingen fra det væv, som sensoren peger mod. Den normale 

kropstemperatur, ved temperaturtagning i øret, er 36,6ºC og cirka ved 38ºC betegnes det som feber  

(Bang Foss & Hansen-Nord, 2016). 

Bluetooth er i grove træk en trådløs kommunikation over kort afstand, der forbinder to apparater, 

eller rettere sagt enheder, som sender data til hinanden. Bluetooth indeholder tre klasser med 

forskellige rækkevidde: 1) op til 100 meter, 2) op til 10 meter og 3) mindre end 10 meter. 

Dataoverførslen kan tage op til 3 Mbit/s, og sker ved kortbølgeradiosignaler, der skaber 

forbindelsen mellem de to enheder (Call-me). Altså er bluetooth essentielt for vellykket 

dataoverførsel, når det kommer til hjemmemonitorering, da det kræver samarbejder blandt flere 

teknologiske komponenter.  

Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter 

Som defineret i det redegørende afsnit for trin tre, så består de utilsigtede effekter af enten 

vedvarende- eller risiko-effekter. Hjemmemonitorering foregår ved hjælp af teknologiske 

komponenter, der er opsat i patientens hjem og kommunikerer med en tablet. En risiko ved 
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teknologien er muligheden for hacking. Det er altid en risiko, man tager, når data opbevares i skyen 

og ved fejl i systemet kan brugerens personfølsomme data blive stjålet og misbrugt. GDPR 

(General Data Protection Regulation) er derfor en vigtig faktor, når det kommer til håndtering af 

data og til sundhedssektoren, men også på generel plan. 

“[...] Men vi håndtere det ved hjælp af krypteringer og bruge nogle servere, som er 

godkendt til de her ting, så vi ligger indenfor den normale måde sundhedsvæsenet gør det 

på.” (Phanareth, 2019, bilag 1) 

 

I Epitalet bruger de altså forskellige godkendte krypteringer og servere til at hjælpe med at 

opbevare brugerens data sikkert, så patienter kan føle sig trygge, ved at uploade deres målte 

værdier. Det er dog stadig en risiko-effekt også selvom muligheden for hacking altid vil være der. 

Nedbrud kan også være en utilsigtet effekt, da dette kan påvirke den indtastede data. Nedbrud gør, 

at den indsamlede data “forsvinder” eller bliver ikke-tilgængelig. Dette kan både ske for Epitalets 

servere, men også i patientens hjem, i form af ødelagte komponenter eller fejl på tabletten. Alt i 

alt kan dette påvirke patienternes målinger og dermed påvirke resultatet når læger og 

sygeplejersker skal vurdere patienternes tilstand og komme med anbefalinger til behandling. 

Nedbrud er derfor en risiko-effekt, da det, ligesom hacking, kun er negativt, hvis systemet skulle 

fejle. 

Det er også værd at se på misbrug af hjemmemonitorering, som en utilsigtet effekt. Det er ikke 

altid lægerne bag skærmen kan kontrollere, om det er patienten eller en anden person i hjemmet, 

der synes det er sjovt at lege med udstyret. Her er det ligeledes en risiko-effekt frem for en 

vedvarende-effekt.  

“[...]der er ingen tvivl om at der kan ske mange fejl, når du har en patient der sidder derhjemme, 

gammel og rystende, og nogen gange er det forkert, og nogen gange sidder svigerdatteren og 

leger med apparatet og vi sidder og får målingerne ind.” 

 (Phanareth, 2019, bilag 1) 

 

Her er det validiteten, der bliver påvirket, hvis udefrakommende ved tilfældighed undersøger 

komponenterne og kommer til at sende ikke-gyldig data, som tilknyttede sygeplejersker 

analyserer- og eventuelt reagerer på.   
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WiFi fremstår også som værende en risiko-effekt. I forlængelse af nedbrud hos eksempelvis 

internetudbyderen, så kan dette resultere i, at der ikke er adgang til internettet. Skulle dette ske, så 

kører systemet ikke rundt og den indsamlede data, i form af de målte værdier, kan derfor ikke 

videresendes til den tilknyttede sygeplejerske, hvilket er katastrofalt. WiFi samt bluetooth er de to 

essentielle dele af hjemmemonitorering grundet, at de forbinder de infrastrukturer, der tilsammen 

udgør den sociotekniske infrastruktur. 

Trin 4: Teknologiske systemer 

For at få et etableret og velfungerende, teknologisk system mellem de forskellige teknologisk-

medicinske komponenter og den telemedicinske server, skal der være en vis kommunikation 

mellem systemerne. Der bliver opsat en patientstation i patientens hjem, der er 

platformsuafhængig, hvilket vil sige, at basisfunktionerne er let tilgængelige fra både smartphone 

og internettet (Jørgensen, 2011). Der skal være en velfungerende Wifi- eller mobilforbindelse 

mellem komponenterne, så data kan blive transporteret til serveren. De indsamlede data behandles 

i en “stratificerings algoritme”, der oversætter dataen til en samlet vurdering af patientens tilstand 

(Jørgensen, 2011). Pulsoxymeter, spirometeret og termometeret, er alle koblet op til appen: ‘Mine 

målinger’, der sørger for at opbevare den indsamlede data sikkert, og sammenkobler de to 

systemer, så man kan se sammenhængen visuelt. 

“Ved hjælp af denne her (pulsoxymeter) som har telemedicinsk indbygget værktøjer, sådan så 

den har en lille bluetooth mekanisme der kan sende det tal direkte over til patienternes tablets 

som de også har som så ved hjælp af en WIFI forbindelse eller en mobilforbindelse sender 

dataen til mig så jeg hele tiden kan følge med”  (Phanareth, 2016, bilag 1) 
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Her ses et spirometer 
Her ses et pulsoxymeter 

Her ses en temperaturmåler, 

der er beregnet til øret 

Her ses tabletten, hvor patienten er ved at taste 

sin temperatur ind efter at have målt den 

Her ses tabletten, hvor patienten har tastet sin 

målinger ind og får at vide, at hun er i det grønne 

felt 

Trin 5: Modeller af teknologier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trin 6: Drivkræfter og barrierer af udbredelsen af teknologien 

Epitalet har mødt modstand, ved at ændre strukturen i det eksisterende sundhedsvæsen. 

Regionerne får en såkaldt DRG-takst, der kort fortalt er et afregningssystem, der er 

aktivitetsbaseret. Det vil sige, at hver gang der kommer en indlæggelse, så vil den pågældende 

region få udbetalt en DRG-takst på omkring 35.000 kr. (Phanareth: interview, bilag 1). Epitalet 

udfordrer her forretningsmodellen da regionerne principielt kun tjener penge når patienterne er i 

fysisk kontakt med hospitalet ved en indlæggelse eller en kontrol i ambulatoriet. Når patienten kan 

behandles hjemme, mister regionerne indtjening da DRG-systemet ikke indeholder takster for 

telemedicinsk behandling i hjemmet. Dette er selvfølgelig umenneskeligt i den forstand, at landets 
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kronisk syge borgere ikke skal ses som en indtægt, men skal ses som mennesker, der skal have 

hjælp til en forbedring af livskvaliteten.  

“Kommunen er ikke interesseret i at indlægge patienter fordi det er dyrt for kommunen. 

Hospitalet (regionerne) derimod, de er super interesseret i at få masser af patienter fordi det er 

det de lever af” (Phanareth, 2019, bilag 1) 

 

Det er staten og kommunerne, der bidrager til betaling af DRG-taksten, og da kommunerne 

pålægges en egenfinansiering af DRG-taksten på op imod 50%, er kommunerne selvfølgelig 

interesseret i at samarbejde med Epitalet. Kommunerne kan derfor spare mange penge ved at undgå 

hospitalsindlæggelser og patienternes livskvalitet stiger når indlæggelserne undgås. 30% af alle 

patienter, der er indlagt med en kronisk sygdom af alle patienter der er indlagt med en kronisk 

sygdom, bliver genindlagt inden for en måned, hvilket resulterer i, at hospitalerne får udbetalt 

deres DRG-takst på ny, hver eneste gang en patient bliver genindlagt (Phanareth: interview, bilag 

1). Modsat regionerne, tilbyder Epitalet ikke blot en mere bæredygtig, men også billigere måde at 

behandle kronisk syge patienter på.  

“Jeg tager jo deres penge og deres arbejde. Så regionerne har været svære modstandere af 

Epitalet fra starten af” (Phanareth, 2019, bilag 1). 

 

Fordelen ved Epitalet er, at kronisk syge patienter bliver behandlet ved første faresignal, for at 

undgå yderligere forværring samt hospitalsindlæggelse. Ifølge eksperten, Klaus Phanareth, er 

digital-medicinsk behandling fremtiden inden for sundhedssektoren. 
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Analyse - Del 2  

Vi vil i nedenstående analyse tage udgangspunkt i Antonovskys salutogenetiske synspunkt i 

forhold til vores ekspert interview med Klaus Phanareth og hans udtalelser. Ligeledes vil vi 

anvende Holzkamps tre begreber fra kritisk psykologi; handleevne, handlesammenhæng og daglig 

livsførelse. 

Frigørelse   

Telemedicin, i følge Klaus Phanareth, bliver også betegnet som frihedsteknologi, da der ikke er 

lige så mange begrænsninger med hjemmemonitorering i forhold til ordinære konsultationer på et 

hospital. I citatet nedenfor fortæller han om patienter, der ikke har været uden for Danmark i tre år 

på grund af deres sygdom, men nu har muligheden for det: 

 

“Vi har jo haft svært dårlige KOL patienter, der har været i USA for første gang og ikke 

har været ude at rejse i 3 år, fordi de har haft deres KOL sygdom, og nu har de fået 

Epitalet, så har de lige pludselig opdaget at de har noget frihed, som de aldrig har haft 

før” (Phanareth, 2019,  bilag 1) 

 

De teknologiske komponenter som patienterne får udleveret, gør det muligt at overvåge 

sygdommen på afstand. Han nævner, at patienterne tidligere har været slaver af sundhedssystemet, 

og har aldrig været mere fri end efter de er begyndt behandling hos Epitalet. Hjemmemonitorering 

er med til at skabe frie patienter, der er herre over egen behandling, i og med at de ikke er fastlåst 

til et hospital, men derimod har mulighed for at bevæge sig mere frit, både i ind- og udland. 

Antonovsky mener ligeledes, at man med en positiv håndterbarhed, kan mestre og kontrollerer sin 

egen tilværelse - også selvom denne måtte være negativ. Han mener, at man ved at have en positiv 

indstilling til livet, kan indrette sig efter kaos og fastholde sin identitet. Man kan derfor klare sig 

igennem livstruende situationer, som KOL-patienter gør hver dag. Epitalet giver altså en positiv 

håndterbarhed, da det for patienterne er muligt at opretholde en vis livsstil på trods af, at de har en 

kronisk sygdom, og på den måde kan kontrollere sin egen tilværelse. 
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Antonovsky nævner også begrebet begribelighed, hvor han mener, at man kan have en høj 

begribelighed, hvis man som person ser det positive i ting og ved uoverkommelige situationerne 

fokuserer på den positive sammenhæng mellem problemerne, eller en lav begribelighed, hvor 

problemerne ses uoverskuelige, uforstående og ingen sammenhæng er. Hjemmemonitorering kan 

i den forbindelse være med til at promovere den høje begribelighed, da KOL-patienterne, som 

Phanareth nævner, er mere frie og ikke behøver at begrænse sig af sin sygdom: 

“Men denne her teknologi - den giver frihed, uafhængighed og mulighed for at skabe sig en helt 

ny måde at være menneske på igen. Dvs. vi siger faktisk det her med; vi gør patienterne til 

borgere igen. Det kan den her teknologi” (Phanareth, 2019, bilag 1) 

 

Der er altså større sandsynlighed for, at patienter ser det positive i deres sygdomsforløb, når de 

benytter hjemmemonitorering, også selvom det kan være en stor udfordring at have en kronisk 

sygdom, som for eksempel KOL. 

 

Phanareth beskriver nedenfor, at patienterne selv er ansvarlige for at monitorere deres data, hvilket 

giver dem en form for egenkontrol over deres eget sygdomsforløb, og de kan løbende følge med 

hjemmefra om det går godt eller dårligt: 

“Ja, de får en tablet [...] som får dem til at måle tingene, og så sender det data ind til os, og så 

inde på vores server, der bliver data bearbejdet, ved hjælp af nogle algoritmer, som så sender en 

besked ud til patienten; du er i dag i grøn farve, alt ser fint ud og det går godt, hav fortsat en god 

dag.” (Phanareth, 2019, bilag 1) 

 

Dette giver en form for meningsfuldhed, ifølge Antonovsky, da det handler om at engagere sig 

både kognitivt og emotionelt. Antonovsky mener tilmed, at man ved at engagere sig, i for eksempel 

sit eget sygdomsforløb, giver det en større mening, og man vil i højere grad se kriser og tragedier, 

som en udfordring, der kan vendes til noget positivt.  

Hjemmemonitorering kan være med til at give en KOL-patient, en chance for at danne sig en ny 

og lettere vej i livet, så de kan gøre nogle af de ting, de ikke kunne, da de var afhængige af 

sundhedsvæsenet. Dette er muligt, da patienten efter indtastning af sine målinger med det samme 

får at vide om han eller hun er i felt grøn, gul eller rød, den pågældende dag.  
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Ud fra ovenstående kan det altså konkluderes, at Epitalet er med til at give en følelse af 

sammenhæng i patienternes liv, i og med at det giver en frihed som patienterne ikke ville have 

haft, hvis de var afhængige af et hospital. Dermed kan patienterne måske få et mere positive 

indblik, i at blive diagnoseret med en kronisk sygdom, samt at de kan engagere sig både kognitivt 

og emotionelt i deres sygdomsforløb og dermed opnå en form for meningsfuldhed i deres liv og 

ligeledes give patienterne mulighed for at opretholde en positiv håndterbarhed. 

Patienten som hovedaktør 

Individet har selv råderet over egen tilværelse, og de beslutninger denne nu måtte tage i livet. 

Der er konkrete livssituationer, hvor man bliver nødt til at være egoistisk, og gøre, hvad der er til 

fordel for en selv og ens livsstil. 

 ” […]så det at kunne gøre så meget ude i borgernes eget hjem vil jo være en kæmpe fordel og 

borgerne elsker det fordi de hader at komme på hospitalet.” (Phanareth, 2019, bilag 1) 

  

Som Phanareth yderligere nævner, drager borgerne selv fordel af hjemmemonitorering, og behøver 

ikke at tage ud til hospitalerne for at få taget de målinger, der nu skal tages. Det vil sige, at 

mennesker med dårlige oplevelser fra hospitaler eller mennesker med ”white-coat-syndrom”, ikke 

behøver at være bange for at skulle have taget målinger, men i stedet kan gøre det hjemme i god 

ro og ma. De tager selv styringen for deres livsbetingelser, og danner de livsvilkår de vil have med 

videre, som kronisk syg. 

 ” […]det er big data, fordi vi får enormt mange målinger fra patienterne, så jeg kan lige 

pludselig se nogle helt andre ting, med en helt anden tæthed af frekvens, når vi arbejder med 

patienter på et hospital eller et ambulatorie, så ser vi dem jo kun én gang om året, eller en gang 

hvert andet år, hvis de er rigtig dårlige, det er jo sådan det foregår.” (Phanareth, 2019, bilag 1) 

  

Derudover, påpeger Phanareth også, at patienterne ikke kun behøver at blive målt én til to gange 

om året, men at patienterne, ved at gøre det selv og ved selv at være en aktiv deltager i 

sygdomsforløbet, får skabt mange flere målinger, end man kunne forestille sig på et travlt hospital. 
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“Hvordan ville sundhedsvæsenet se ud, hvis det var indrettet på patientens og ikke 

behandlingssystemets præmisser?” (Jørgensen, 2011) 

 

Sådan startes artiklen “Patienten er direktør i fremtidens sundhedsvæsen” fra 2011. Telemedicin 

har været på tale i mange år, men for syv år siden, åbnede Phanareth og hans team op for nye 

muligheder i form af digital-medicinsk behandling, i Lyngby-Taarbæk kommune. Hele ideen bag, 

er som nævnt under Frigørelse, at patienterne ikke bliver begrænset af deres sygdom, men rent 

faktisk formår at forholde sig udvidet frem for restriktive i forbindelse med deres sygdom. Som 

patient hos Epitalet, står man selv i spidsen for at være ansvarlig for eget sygdomsforløb. Altså 

afhænger behandlingen af patientens engagement, frem for indkaldelser fra praktiserende læger og 

mulige hospitalsindlæggelser, hvis der sker en forværring i sygdommen. Det handler i bund og 

grund om at føre daglig livsførelse, der omhandler, at man som patient accepterer den pågældende 

sygdom og at man dominerer sygdommen frem for at lade sygdommen dominere en selv. Ved det 

udleverede udstyr, som de tilknyttede patienter får udleveret, bliver patienten automatisk 

hovedaktør. De skal selv huske på at måle deres værdier og kontakte en sygeplejerske, hvis de 

føler en vis grad for abnormalitet. I det nuværende sundhedsvæsen, er der ikke et mellempunkt i 

sygdommen - kun stabil eller ustabil. Hvis patienten er ustabil, så resulterer det højst sandsynligt 

i en hospitalsindlæggelse.  

“Så er man overladt til enten vagtlægerne som ikke aner en skid, og de der gamle damer der 

ringer ind og har det dårligt, det tager flere timer at komme igennem og forklare dem hvad det 

handler om, så det ender altid med at de ringer 112 og så bliver de indlagt på hospitalet.” 

(Phanareth, 2019, bilag 1) 

Han påpeger efterfølgende: 

“I virkeligheden, så er det der skulle til, det kunne være bitte bittesmå ting, ved at der lige var en 

læge inden over der sagde: hovsa vi har bare et lille problem, du skal lige drikke lidt mere og tag 

lige lidt medicin og så skal du nok klare dig” (Phanareth, 2019, bilag 1) 

 

Her refererer han til hjemmemonitorering, hvor patienten kan ringe ind, hvis de føler den 

mindste smule af ubehag eller abnormalitet i forbindelse med deres sygdom. Overordnet set, så 

er det patienterne selv, der styrer slagets gang.  
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Vi kan ud fra ovenstående konkludere, at patienterne fremstår som værende hovedaktører, når der 

snakkes om hjemmemonitorering. Patienterne er selv ansvarlige for et vedligeholdt sygdomsforløb 

ud fra handleevne samt den daglige livsførelse.  

Økonomiske forhold 

Vi har en forudsætning om, at implementeringen af telemedicin på landsplan, vil koste staten 

milliarder. Vi snakker om et helt nyt sundhedssystem, der har til formål at udlægge patienter frem 

for at indlægge dem. På nuværende tidspunkt er det kun på tale i enkelte regioner, og det er primært 

inden for de privatejede virksomheder frem for det nuværende sundhedsvæsen. Problemet er, at 

regionerne tjener penge på, at patienter bliver indlagt. De bliver betalt af staten og kommunerne, 

så rent økonomisk er det dårlig forretning for regionerne, ved en reel implementering, grundet at 

de mister en stor del af deres indtægt. Der er omkring 1,8 millioner danskere, der har mindst én 

kronisk sygdom, og dette tal er kun stigende (Phanareth, 2014). Som det er blevet pointeret i trin 

seks, under TRIN-modellen, så tjener hospitalerne omtrent 35.000 kr. pr. indlagte patient, og hvis 

der bliver implementeret tele-klinikker landet rundt som gør, at kronisk syge patienter selv-

monitorerer deres sygdom, og dermed ikke har samme behov for indlæggelser, grundet den nøje 

overvågning af egen sygdom, så vil det betyde, at hospitalerne mister et milliardbeløb. Phanareth 

nævner følgende under ekspertinterviewet: 

“[...]Vi har haft det her superhospitals byggeri i gang i mange år og der blev taget beslutninger 

omkring det i 2010, men alt hospitalsbyggeri, der er aldrig blevet brugt så mange penge i 

sundhedsvæsenet på at bygge, de bruger jo næsten 60 milliarder på at bygge alle de her fine 

supersygehuse, men prøv nu at hør her, når der nu findes internet og teknologi, så er det måske 

ikke store supersygehuse der er brug for, så er det måske mere at udvikle teknologisk 

infrastruktur der kunne hjælpe patienterne med at blive hjemme” (Phanareth, 2019, bilag 1) 

 

Phanareth er, som nævnt under kildekritik, unuanceret i forhold til feltet om telemedicin, men han 

har dog en pointe. Vi lever i dag i en verden, hvor vores muligheder, rent teknologisk, udfolder sig 

mere og mere for hver dag. Vi har i gruppen en forudsætning om, at fremtiden højst sandsynligt 

vil være præget af digital-medicinsk behandling, da det både er bæredygtigt, men også er en 

kæmpe besparelse rent økonomisk, både for staten og kommunerne.  
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“Det koster enorm mange ressourcer. Så vi ved, at der skal nogle omvæltninger til, lige her og 

nu, hvis vi overhoved skal kunne bibeholde vores velfærdsstat om bare 20 år” (Phanareth, 2019, 

bilag 1) 

 

Det som hospitals administratorer frygter, som Phanareth også nævner under interviewet er, at 

regionerne mister penge i denne proces, og de er dermed sværere at rykke i, når det kommer til 

den reelle implementering landet over. Phanareth skrev tilbage i 2010 en artikel, der vakte opsigt 

blandt to store forlag, nemlig Ingeniøren og Politikken.  

“Sammen med et konsulentfirma laver jeg nemlig en beregning på, hvis nu halvdelen af det jeg 

siger omkring telemedicin kan gå hen og blive virkelighed fordi jeg har lavet nogle beregninger 

på, at hvis vi får etableret sådan et telemedicin system, så kunne man måske forhindre 40-50% af 

alle de indlæggelser som vi normalt ser” (Phanareth, 2019, bilag 1) 

 

Denne beregning og udtalelse gjorde, at Phanareth blev upopulær i store dele af sundhedsvæsenet 

og han nævner senere hen: 

“Hvis der var kritik af det her efter de endelig havde fået lukket deres store byggeaftaler, så 

skulle der kraftedme ikke komme en idiot som mig og sige: de nye supersygehuse bygger på 

fortidens fejl i stedet for at bygge på fremtidens forhåbninger om hvordan tingene blive” 

(Phanareth, 2019, bilag 1) 

 

Det kan påpeges, at individets handleevne skal fremstå som værende udvidet, som det lyder 

indenfor kritisk psykologi, da vi har en forudsætning om, telemedicin kræver, at man bestræber 

sig efter Antonovskys salutogenetiske synspunkt. Hele pointen med udlæggelse af patienter giver 

nemlig ingen mening, hvis patienten ikke selv, bidrager med en vedligeholdelse af sygdommen. 

 

Det kan ud fra ovenstående konkluderes, at alt ikke nødvendigvis behøver at gå op i bureaukrati, 

men at man derimod også bør fokusere på, hvad der gavner, ikke blot patienter, men også 

velfærdsstaten på længere sigt. 
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De psykologiske dilemmaer 

Samfundsmæssige handlesammenhæng er i grove træk, hvordan du handler på baggrund af de 

muligheder og begrænsninger, du har i forhold til for eksempel familie- og arbejdsliv. Når du som 

KOL-patient får muligheden for at blive monitoreret i eget hjem, får du muligheden for at blive i 

vante omgivelser, samtidige med at du bliver holdt øje med: 

” […] ”jeg begynder at varetage en masse af hospitalets opgaver ude hos borgerne” og faktisk i 

borgernes hjem, for jeg putter jo teknologi ud i borgernes hjem og får dem til at hjælpe mig med 

at monitorere så jeg ved hvordan de har det og holder øje med dem.” 

(Phanareth, 2019, bilag 1) 

Dette har både en betydning for ens hverdagsliv, men også for ens psykologiske tilstand. Når du 

som patient har muligheden for at blive behandlet i eget hjem, giver det dig muligheden for at få 

familie og venner på besøg og blive i dine hverdagsrutiner. Dette har en positiv effekt for ens 

psykiske tilstand, i og med at ens sygdom er under kontrol samtidige med, at man er hjemme, og 

det er derfor ikke nødvendigt at stresse over at skulle holde styr på hospitals aftaler og om man på 

et eller andet tidspunkt får en slem forværring, samt at kvalitetstid med familien ofte giver en rolig 

og tilfredsstillende følelse. At blive holdt øje med via monitorering, kan virke beroligende, både 

for en selv og ens nærmeste. De nærmeste skal ikke være bekymrede for om der sker en noget, da 

man som patient hele tiden nemt har mulighed for at komme i kontakt med en sygeplejerske eller 

læge. Det kan dog også have en anden effekt for psyken, i og med at man ikke opnår den humane 

kontakt med ens læge. Det er i hvert fald et parameter, den praktiserende læge Henrik Dibbern slår 

hårdt ned på:  

”Jeg mener, at syge mennesker har brug for menneskelig nærhed som et klap på håndryggen, et 

varmt håndtryk eller en trøstende hånd på skulderen efter en svær konsultation. Telemedicin er i 

den forbindelse en fattig hjælp, hvis det skal være en standardmetode,”  

(Brejner, 2019) 

Det kan altså være svært som patient at undvære den humane kontakt med lægen, hvis man i 

forvejen føler sig ensom og ofte føler sig indelukket og væk fra verden. Telemedicin kan derfor 

være med til at skabe yderligere ensomhed og isolering, da man ofte ingen kontakt har til 

sygeplejersker og læger, medmindre der er forværring i ens KOL.  
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Teknologien kan dog give dig, som patient, en frihed og uafhængighed, som gør det muligt at 

forblive familiemenneske og livsglad, på trods af sygdom: 

”Men denne her teknologi - den giver frihed, uafhængighed og mulighed for at skabe sig en helt 

ny måde at være menneske på igen” 

(Phanareth, 2019, bilag 1) 

 

Epitalet er derfor med til at fjerne fokusset fra sygdomme og alt negativitet, der måtte medfølge, 

til et mere positivt syn på sygdomsforløbet, da det er muligt at leve et menneskeligt liv på trods af 

at man er diagnosticeret med en kronisk sygdom. Det har også en betydning for det mentale 

livssyn, da ens liv ikke ses uoverskueligt og er ikke nødvendigvis tilrettelagt efter hospitalets 

kalender og behov.  

 

Det kan hermed konkluderes ud fra ovenstående, at telemedicinen kan have forskellige effekter på 

psyken. Den kan være med til at indvirke på at livet føles mere overskueligt og at det er muligt at 

se det positive i stedet for det negative i ens sygdomsforløb. Men samtidig kan telemedicin også 

være med til, at man føler sig mere ensom og mere overset, da man ikke opnår den humane kontakt 

som ved ordinære konsultationer ved lægen. Med hensyn til den samfundsmæssige 

handlesammenhæng kan telemedicin være med til, at man har mulighed for at være en del af et 

familie- og arbejdsliv og kan handle ud fra ens familie og arbejds ønsker på trods af en svær kronisk 

sygdom. 

Diskussion  

Der forekommer både positive samt negative sider i forbindelse med implementering af 

telemedicin. I analysen, samt den resterende opgave, er det primært de positive sider af 

telemedicin, der er blevet belyst, men der vil i nedenstående afsnit blive diskuteret, hvilke negative 

sider, der kan fremkomme, i forbindelse med implementering af telemedicin, og hvilke 

psykologiske dilemmaer der måtte være ved dette. 

 



Roskilde Universitet              27. maj 2019 

Gruppenummer: S1924791218         34 

 

Et stort og udbredt udsagn er: varme hænder kontra kold teknologi. Med dette menes der, at de 

varme hænder betegnes som de praktiserende læger, sygeplejersker og SOSU-medarbejdere, hvor 

de kolde hænder betegner den erstattende teknologi. Det er relevant at se på denne problemstilling, 

i den forstand, at man som individ har et vis behov for menneskelig kontakt. Vi har en forudsætning 

om, at man som ældre har begrænset tilgængelighed samt et større behov til social kontakt, og især 

hvis man er eneboer uden tætte relationer. Spørgsmålet er om teknologien kan erstatte de varme 

hænder uden problemer, eller om en hverdag uden sygeplejersker og hjælpere, til for eksempel 

ældre, kan have en negativ effekt på dagligdagen, såfremt man har brug pleje og omsorg til sin 

kroniske sygdom. 

I en artikel fra FOA (Karen Stæhr, 2010), der typisk er en fagforening for SOSU-medarbejdere og 

pædagoger, beskriver sekretær formand Karen Stæhr, hvordan hun mener, at telemedicin kan være 

en hjælp inden for den offentlige sektor. Hun nævner blandt andet ældreplejen, hvor skærme kan 

være en fordel, men at det i den forstand skal være teknologien, der supplerer plejen og omsorgen 

og hermed ikke erstatter den. Det er dermed sagt smart nok at implementere teknologien, så længe 

den ikke erstatter den humane kontakt. Ældre kan have brug for nærkontakt og socialisering i 

hverdagen, hvis de bor alene. Det kan være ensomt at være tvunget til at ligge derhjemme helt 

alene, med en alvorlig sygdom, som for eksempel KOL, og man kan derfor have brug for ekstra 

omsorg og pleje. Dette kan til dels fremstå som en barriere i forbindelse med implementeringen. 

 

Det kan også diskuteres, hvorvidt besparelser på sundhedsvæsenet kan have betydning for 

implementeringen af telemedicin og udfasning af varme hænder. Karens Stæhr nævner her igen, 

at vi, når der bliver sparet på sundhedspersonale i den offentlige sektor, kommer til at skulle vælge 

imellem at få hjælp af en tv-skærm eller slet ikke få hjælp overhovedet. Dette standpunkt, strider 

med Phanareths udtalelser om telemedicin og hjemmemonitorering, da hans synspunkt primært er 

positivt. 

 

I forlængelse af dette, er det stigende antal af hospitalsindlæggelser i Danmark meget dyre for 

staten. Det er værd at tage fat i, at selvom kronisk syge kan have brug for omsorg og pleje i 

hverdagen, så kan telemedicin og hjemmemonitorering også være med til at skabe flere penge til 

statskassen. Phanareth nævner i interviewet, at de første 24 patienter i Epitalet, trak 6,4 millioner 

kroner, bare på udgifter for sundhedsvæsenet, lægekontroller og hospitalsindlæggelser - det er 
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rigtig mange penge. I modsætning til dette, bestræber vi os i Danmark, efter den universelle 

velfærdsmodel, som primært er kendetegnet på, måden hvorpå den enkelte borger kan modtage 

sociale ydelser over skatten, uanset klasse. Vi har grundet de høje skatter derfor også adgang til 

gratis hospital samt uddannelse, hvor der i lande som USA, der bestræber sig efter en anden 

velfærdsmodel, ikke har adgang til lige så meget, medmindre man selv betaler ved kasse ét. Vi har 

altså muligheden for, i Danmark, at hjælpe alle, der har brug for det. En dansk statsborger, der 

bliver indlagt på hospitalet, tænker nok ikke over, at det koster staten 35.000 kroner. Det er derfor 

værd at tage fat i problematikken omkring det allerede, ovenfor analyserede problem, da vi som 

samfund, økonomisk kunne få mere ud af telemedicin, så der ikke ligger patienter indlagt på 

hospitalerne, som i bund og grund sagtens kunne ligge derhjemme og være syge. 

Det er samlet set rigtig vigtigt, at de patienter, der har behov for det, får den hjælp, pleje og omsorg, 

som de har brug for, men samtidig bliver sendt hjem, når der ikke er større behov for det. 

 

Udover vigtige problematikker, som økonomi og manglende varme hænder, har vi i analysen 

ovenfor også lagt vægt på Antonovskys begreber og hans salutogenese synspunkter. Hans 

problematikker er meget interessante, og kan i sammendrag forklares ved, at der skal være en 

sammenhæng i livet, for at vi kan forblive raske. Derudover har vi også taget fat i de kritisk 

psykologiske begreber, der udgør individets handlinger i forhold til dets nære relationer og 

samfundet generelt. De to teorier er i bund og grund meget ens i deres udsagn, og det kan derfor 

være svært at diskuterer dem op mod hinanden. Opgaven bliver desuden også mere unuanceret og 

snæversynet, da vi kun ser problemet fra en synsvinkel. Skønt deres ligheder, har teorierne stadig 

givet os en forsmag på hvilke muligheder telemedicin og hjemmemonitorering, kan være med til 

at give. De har dermed sagt været med til at bakke op om omkring Phanareths positive tilgang til 

telemedicin. 

 

Endnu en positiv tilgang til telemedicin, er udgangspunktet i rapporten fra Center for Telemedicin, 

som er blevet præsenterer i det redegørende afsnit. Da patienterne er hovedaktører, er det essentielt, 

at hjemmemonitoreringen, og generelt den sociotekniske infrastruktur, fremstår som værende 

brugervenlig. Man kan reflektere over- og diskuterer om, hvorvidt teknologien rent faktisk ville 

være en hindring for de ældre i form af skepsis eller manglende grundforståelse for de teknologiske 

komponenter. Dette kunne nemlig godt forekomme som en barriere, hvis de ældre ikke kan 
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anvende komponenterne, hvilket vil påvirke udbredelsen- samt formålet ved telemedicin. 

Phanareth påpeger dog under ekspertinterviewet, at de patienter der er tilknyttet Epitalet, er enormt 

begejstrede for systemet. Ligeledes konkluderer Center for Telemedicin i deres undersøgelse, at 

denne nye behandlingsform, er blevet mødt med generel glæde blandt de pågældende informanter. 

Dette er selvfølgelig ikke repræsentativt, da undersøgelsen ikke er lavet på generelt plan, men 

derimod blandt otte informanter. Derfor kan man også diskutere, hvor pålidelig denne information 

måtte være for argumentet. 

Vi har en forudsætning om, at modtagelsen af telemedicin vil være meget individuel blandt ældre 

patienter, da der er mange faktorer, der påvirker reaktionen. For eksempel kan både 

generationsskifte, alder, køn og beskæftigelse have indflydelse på dette udfald. På trods af 

positiviteten fra Center for Telemedicin, samt Klaus Phanareths positive indstilling, så er 

implementeringen af telemedicin ikke nødvendigvis kun positivt. Der er eksperter, der stiller 

spørgsmålstegn ved hele etikken bag omvæltningen fra human kontakt til digitaliseret behandling. 

Som for eksempel den praktiserende læge Henrik Dibbern citeres for i analysen, så mener han, at 

det er ekstremt vigtigt, at syge patienter oplever nærværet ved et klap på skulderen eller et varmt 

håndtryk ved konsultationer, frem for at det foregår digitalt og uafhængigt af tid og sted. Og det 

kan han til dels også have ret i. Det kan ikke være rart at sidde derhjemme gammel, rystende og 

ensom, og så også selv skulle sørge for at være sin egen læge. Alle mennesker har brug for humant 

nærvær en gang imellem. Vi er trods alt også mennesker. 
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Konklusion 

Som udgangspunkt er holdningen gennem opgaven ret positivt indstillet til hele teknologien bag 

telemedicin, og herunder hjemmemonitorering. Epitalet belyser problemerne omkring det 

nuværende sundhedsvæsen, og den økonomiske barriere, som telemedicin kan være med til at rette 

op på. Yderligere belyser de også frigørelsen fra patienternes side af, når hjemmemonitorering 

benyttes til at monitorere samt vedligeholde den kroniske sygdom, uafhængigt af tid og sted. 

Ligeledes kan vi konkludere, at Epitalets tilknyttede KOL-patienter adaptere teknologien samt 

viser en tydelig begejstring for dette. Selvom vi har diskuteret manglen af varme hænder i 

forbindelse med behandling af en kronisk sygdom, gennem hjemmemonitorering, så konkluderer 

vi, at patienter får opfyldt andre behov, i form af øgede chancer for at opretholde en normal 

tilværelse, med subjektet som hovedaktør for egne livsbetingelser. 

Det kan ligeledes konkluderes, at implementeringen af telemedicin, skaber udfordringer for 

sundhedsvæsenets afregningssystemer. Den fysiske kontakt, der er fundamentet for DRG-

afregningen vil være en udfordring for regionernes økonomi hvis kroniske patienter bliver udlagt 

frem for indlagt, er et godt eksempel på dette. 

 

Ud fra TRIN-modellen kan det konkluderes, at de teknologiske komponenter, som patienterne får 

udleveret af Epitalet, indeholder mange forskellige artefakter, der skal samarbejde samt fungere 

optimalt for at opnå den sociotekniske infrastruktur. Det kan ligeledes konkluderes, at der kan 

forekomme forskellige utilsigtede effekter, der kan have alvorlige konsekvenser for patienternes 

værdier og herved påvirke validiteten af de indsamlede data. 
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Perspektivering 

Vi vil i dette afsnit reflektere over, hvad der kunne have været relevant at analysere og diskutere i 

vores rapport.  

Det kunne blandt andet have været interessant at vælge to teoretikere, der modsiger hinanden, for 

at få et mere nuanceret syn på området. Dette kunne for eksempel have været Anthony Giddens 

og Ulrich Beck. Disse to teoretikere modsiger hinanden i den forstand, at Giddens er stor fortaler 

for det senmoderne samfund og nutidig teknologi, mens Ulrik Beck forholder sig mere til 

risikosamfundet og det her med, at teknologiens udvikling bliver en byrde for samfundet. Det 

kunne samtidige også have været ideelt at finde andre eksperter samt teoretikere, der modsiger 

Klaus Phanareths standpunkter indenfor telemedicin, da dette også ville have givet mere nuanceret 

billede.  

 

Derudover TRIN-modellen udspringer af to forskellige definitioner på teknologi, nemlig Carl 

Mitchams definition, der fokuserer på objekt, viden, aktivitet og vilje og Müllers definition, der 

fokuserer på teknik, viden, organisation og produkt. Hvis vi havde gjort brug af en af disse 

analysemodeller, kunne det have givet vores analyse af telemedicin og hjemmemonitorering, et 

helt andet udfald, end det vi har fået. Da de hver fokuserer på forskellige ting inden for analyse 

af teknologi.  

Visuelle præsentation 

Et af kravene til dette semesterprojekt er, at der til den mundtlige eksamen, skal være en visuel 

præsentation. Efter diskussion omkring, hvilke muligheder vi havde, så er vi i gruppen blevet enige 

om at lave en kortfilm. Denne kortfilm vil vise en videokonsultation mellem patient og 

sygeplejerske, hvor Epitalets teknologiske komponenters funktioner demonstreres. Altså vil 

kortfilmen vise, hvordan hjemmemonitorering foregår. Grundet det sene skiftede fokus samt 

tidspres vil vi ikke have filmen klar før den mundtlige eksamen og den kan derfor ikke ses på 

Thirdroom ved projektaflevering. Det er dog førsteprioritet efter projektaflevering og filmen kan 

forventes at blive uploadet på Thirdroom senest syv dage før den mundtlige eksamen. 
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Refleksioner over egen gruppeproces 

I gruppen blev vi hurtigt enige om en problemstilling inden for telemedicin og ældre. Vi havde en 

antagelse om, at ældre kunne have svært ved nyere teknologi og vi ønskede derfor at finde en 

løsning på dette problem. Vores mål med dette, var at have fokus på de ældre og deres 

brugeroplevelser ved teknologien bag telemedicin, men vi fandt hurtigt ud af, at dette ikke bare 

var ligetil. Vi havde en stor forhåbning om at komme i kontakt med ældre, der enten var i 

behandling- eller tidligere havde benyttet sig af telemedicin. Vi nåede at kontakte fem forskellige 

platforme inden for telemedicin, i håb om at finde nogen, der havde lyst til at besvare vores 

interviewspørgsmål. Ingen af de restriktive platforme havde dog ressourcer nok til dette, da de 

enten ikke havde patienter tilgængelige endnu eller stadig kun var i forskningsfasen. Det var 

ærgerligt for vores projekt, da en beskrivelse af patientoplevelsen kunne have været essentiel i 

forhold til ekspertudtalelser. Denne del af processen, lagde et stort bump på vejen for os, da vi, i 

ret lang tid, ventede på svar fra de forskellige platforme. Ventetiden var lang, og vi nåede i 

mellemtiden at skifte fokus et par gange. Derudover havde vi planer om et ekspertinterview, som 

kunne hjælpe os til at forstå teknologien bag telemedicin, bedre. Vi havde i sinde at snakke med 

Henrik Bechmann, som er studieleder på sundhedsteknologi på DTU. Han henviste os til Klaus 

Phanareth, som er stifter af Epitalet. Vi havde egentlig prøvet at undgå ham, da der er en personlig 

barriere, i form af, at det er gruppemedlem Josephine Ellekjær-Kruses papfar, hvilket kan påvirke 

validiteten af den indsamlede empiri. Vi valgte i den sammenhæng at udelade Josephine fra 

interviewet med ham. 

Efter midtvejsevaluering fik vi mildt sagt, et los i røven, og ændrede igen fokusset til at tage 

udgangspunkt i Epitalet og Klaus Phanareths udtaleser herom. Interviewet med Phanareth gav os 

blod på tanden, og vi kom ordentligt i gang analysen. 

Alt dette har givet os en masse materiale med i bagagen, som vi sagtens kan tage med videre, og 

bruge de næste par år på Roskilde Universitet.  
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