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 Abstract 

The focus of this project is about simplifying appointments in the healthcare sector by 

enlightening the possibilities by analysing the existing applications and their strengths 

and weaknesses. A central theme during this project is the struggle the patient – can – be 

going through when getting an invitation from a hospital.  

The online survey gave us facts about the knowledge of the application in the age 21 to 

30.  The interviews gave the project an insight into what some of the users’ attitude were 

towards the current solution, which was what the project needed to get closer to a better 

solution. The project uses this data in a diagnostic map to track the issues that recurred, 

analyse the reasons and compare it to the rest of the analyse. The project uses theories 

from the institute’s courses in the form of design, technology and society by professors 

like Kvale, Pries-Heje, Flusser, Norman and Hevner, and works together to link the data, 

theories and analysis to conclude the best possible solution according to the research 

question. The study concludes that shifting from getting a medical invitation to making 

your own appointment simplifies the process by strength sovereignty of the individual 

and prevents most conflicts. 
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 Læseguide 

Opsætningen af vores rapport ser således ud: 

- Indledning 

Herunder har vi motivation, problemfelt, problemformulering samt arbejds-

spørgsmål. 

- Semesterbinding 

Under dette afsnit vil vi redegøre for, hvilke kurser vi har benyttet under dette 

projekt samt hvordan. 

- Afgrænsning 

Under dette afsnit redegør vi for, hvilke emner, vi i projektet, ikke forholder os til 

og derfor ikke vil redegøre nærmere for.   

- Begrebsafklaring 

Under begrebsafklaringen vil vi uddybe, hvad vi forstår ved henholdsvis indkal-

delser, ambulante indkaldelser/patientforløb, indlæggelser samt sundhedssekto-

ren. 

- Metoder samt metodiske overvejelser 

Vi beskriver her de metoder, vi anvender for at komme tættere på et svar til vo-

res problemformulering samt hvilke overvejelser vi har gjort os i forhold til at 

bruge disse.  

- Teori 

Ligesom ved afsnittet omkring metoder, vil vi her redegøre for de teorier, vi vil 

benytte os af samt reflektere over, hvordan vi vil benytte dem. 

-  
- Redegørelse og analyse 

I dette afsnit introducer og analyser vi de allerede eksisterende applikationer, 

der er findes og kan benyttes i forbindelse med vores område. Herunder vil vi se 

nærmere på Digital Post, e-Boks samt e-Boks Plus, Medicinkortet, MinSP, MinLæge 

og MinSundhed. I dette afsnit vil vi også ved hjælp af et diagnostisk kort se nær-

mere på, hvad vi har fået ud af vores interviews. 

- Design 

I dette afsnit vil vi komme med vores bud på et design til en løsning, der lever op 

til kravene. 
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- Diskussion og refleksion 

Under dette afsnit opsættes problematikkerne i projektet, og hvad vi har lært af 

det, herunder brugen af kvalitativ og kvantitativ metode. 

- Konklusion 

Dette afsnit vil indeholde en konklusion, der er baseret på de tidligere afsnits re-

degørelser og undersøgelser.  

- Litteraturliste 

Litteraturlisten indeholder kilder og referencer, vi har brugt i projektet. Littera-

turlisten er opstillet ved hjælp af APA-metoden.  

 Indledning 

Indledningen skaber et overordnet grundlag for, hvad projektet kommer til at omhandle. 

Indledningen indeholder motivation, problemfelt, problemformulering samt arbejds-

spørgsmål. Disse vil til sammen vil give en baggrundsforståelse for projektet.  

3.1. Motivation 

Vi vil gerne være med til at skabe en let og enkel måde at tilgå sine indkaldelser og aftaler 

fra sundhedssektoren. Derfor ønsker vi at udvikle en ny løsning eller bygge videre på en 

af de allerede eksisterende løsninger. Vi har selv oplevet udfordringer på de digitale plat-

forme, der er tilgængelige på nuværende tidspunkt, men oplever også at venner, familie 

og bekendte har stået i situationer, hvor det har været svært at gennemskue en indkal-

delse. Vi ønsker derfor at skabe en lettere måde at modtage og se indkaldelser, samtidig 

ønsker vi at samle elementer af fra de forskellige digitale platforme. Vores idé til projektet 

er som udgangspunkt udsprunget i egne oplevelser, som vi formede til en hypotese. Vi 

har efterfølgende undersøgt denne hypotese ved hjælp af kvalitative og kvantitative me-

toder.  

Nedenstående er et par citater om vores egne oplevelser, der var med til at danne grund-

laget for den opstillede hypotese, vi efterfølgende undersøgte. 
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“Jeg brugte alt for meget tid på e-Boks før og op til - for bare at få afta-

lens helt konkrete oplysninger. Jeg manglede et sted der helt simpelt og 

hurtigt, gav mig de konkrete oplysninger som tid og sted – samt evt. for-

udsætning for aftalen - for eksempel at skulle være fastende.” 

 – Olivia Caroline Nielsen  

”Rækkefølgen på indkaldelserne var tilfældige, og det gjorde det hele me-

get mere uoverskueligt, især når man har det dårligt.”  

– Mathias Pätschke Lund-Petersen  

Disse udtalelser er med til at danne grundlaget for, at vi gerne vil skabe et bedre overblik 

og gøre oplevelsen mere brugervenlig. Vores mål er dermed at skabe et design, som eli-

minerer disse problemer.  

 

Figur 1 Billedet illustrerer indkaldelsernes tilfældighed 
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3.2. Problemfelt 

Vi lever i en tid, hvor teknologien fylder en stor del af hverdagen, som vi alle er præget af. 

Dette gælder både privatpersoner, virksomheder samt offentlige instanser. Sundheds-

sektoren er en offentlig instans, som også benytter sig af digitale løsninger og platforme, 

som indeholder en masse forskelligt data såsom indkaldelser, aftaler for patienter og pa-

tientforløb samt udskrevet medicin. Disse indkaldelser og aftaler fremgår blandt andet 

via e-Boks, hvilket fra november 2014 har været obligatorisk for både virksomheder og 

borger at benytte for at kunne modtage post digitalt fra offentlige myndigheder 

(Digitaliseringsstyrelsen, Baggrund for Digital Post, u.d.). Det er bør derfor være muligt 

at være velinformeret og let at kunne tilgå sine indkaldelser fra specielt hospitaler og 

praktiserende læge ét samlet sted. Dette er på nuværende tidspunkt ikke en realitet, og 

det kan være vanskeligt at danne sig et samlet overblik. Sundhedsdatastyrelsen har alle-

rede i 2016 startet et projekt, som berører dette emne. Under dette indgår projektet Af-

taleoversigt, som belyser den problematik, der er når indkaldelser og aftaler ikke giver et 

samlet overblik for hverken patient eller sundhedsfagligt personale.  

”Det er svært for patienter med flere forløb og mange aftaler hos kommune, hospital og egen 

læge, at få et samlet overblik over deres aftaler i sundhedsvæsenet. Desuden er det et pro-

blem for læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner, at de ikke kan se og tage hensyn 

til allerede planlagte aftale, når de skal booke nye tider til patienten” (Laursen, 

Aftaleoversigt, u.d.).  

3.3. Problemformulering 

Vores problemformulering lyder således: 

Hvordan kan vi ved hjælp af en digital platform samle og forenkle indkaldelser og 

aftaler med sundhedssektoren? 

Når vi bruger ordet “samle”, er det med henblik på at samle aftaler fra både praktiserende 

læge og hospitaler i én applikation fremfor at have forskellige applikationer. 

Når vi bruger ordet “forenkle”, er det med henblik på, at man får den helt konkrete infor-

mation omkring aftalens tid, sted, afdeling og så videre, når man åbner indkaldelsen uden 

først med flere klik at finde det frem.  
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3.4. Arbejdsspørgsmål  

1. Hvilke applikationer vedrørende sundhedssektoren findes der i dag, som borgere kan 

benytte – og hvordan fungerer de? 

Dette spørgsmål besvares i vores afsnit  

Redegørelse og analyse. Som tidligere nævnt vil vi i dette redegøre for, hvordan de appli-

kationer, vi har valgt at beskæftige os med, fungerer ved hjælp af figurer, der viser pro-

cessen, samt beskriver hvilke uhensigtsmæssigheder vi ser. Inden da vil vi i vores afsnit 

Begrebsafklaring redegøre for de begreber, vi bruger, så der ikke hersker tvivl om det 

igennem resten af opgaven. 

2. Hvad er årsagen til, at det kan være svært – som patient – at få et overblik over af-

taler i sundhedssektoren, og hvordan kan det gøres mere enkelt? 

Udover at gøre brug af vores viden fra det tidligere nævnte afsnit omkring de eksiste-

rende applikationer, vil vi tage udgangspunkt i vores indsamlede empiri. Til det har vi 

benyttet os af både kvalitativ samt kvantitativ metode i form af henholdsvis fokuserede 

interviews af en enkelt person ad gangen og online spørgeskema, der kan nå ud til mange 

personer. Empirien analyserer vi og arbejder med ud fra de anvendte teorier.  

3. Hvordan designer man en brugervenlig løsning, der lever op til vores og designviden-

skabens krav til et godt design? 

Med dette spørgsmål vil vi ud fra den indsamlede empiri fra interviews og spørgeskemaet 

samt teori fra Design & Konstruktion omhandlende bl.a. brugervenlighed, design proces-

ser og gestaltlovene, udarbejde en visuel prototype. Vi har iterativt gennem analyse og 

design arbejdet os frem mod det bedst mulige produkt, som kan ses af afsnittet Design. 

 Semesterbinding 

I dette projekt er teori fra kurserne Design og Konstruktion samt Subjektivitet, teknologi 

og samfund benyttet for at kunne skabe den mest optimale løsning i forhold til projektets 

problemstilling. Design og Konstruktion er udvalgt, da det først og fremmest er det kursus, 

der lægges mest vægt på i dette semesters projekt, men også da det er med til at afdække 

problemstillingen bedst. Teorien fra Design og konstruktion er med til at understøtte pro-

blemstillingen og arbejdsspørgsmålene med henblik på brugervenlighed, det gode design 
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i forhold til vores sanser samt evaluering af designet. Derved er teorien med til at løse det 

behov, som udspringer sig i selve problemstillingen. Empirien analyseres ud fra teorien i 

sammenfatning med de anvendte metoder –men også til at hjælpe med at skabe designet 

ud fra designidéen. Teori fra Subjektivitet, teknologi og samfund er blevet brugt i forbin-

delse med indsamling af empiri, da vi har benyttet os af teorier omkring, hvordan man 

foretager et godt interview og får mest muligt data ud af disse. Derudover bruger vi det 

også i afsnittene  Metoder samt metodiske overvejelser og Diskussion og refleksion. Desu-

den benytter vi os af diagnostisk kortlægning for at kunne finde frem til problematikker 

og konsekvenser ved de eksisterende løsninger og se på, hvordan det kan løses.  

 Afgrænsning 

Vi har så vidt muligt forsøgt at komme i kontakt med folk, der benytter de allerede eksi-

sterende platforme inden for sundhedssektoren – det vil sige MinSP, MinSundhed, Min-

Læge og Medicinkortet, da vi har brug for personer, der kender til disse applikationer – 

blandt andet i vores interviews. Dog var dette ikke et krav for at deltage i vores spørge-

skemaundersøgelse.   

Der er dele af sundhedssektoren, vi ikke forholder os til. Dette gælder blandt andet kom-

munikationen mellem tandlæger, privatklinikker indenfor specialer såsom blandt andet 

fysioterapi, kiropraktik, hudsygdomme og så videre samt privathospitaler.  

Vi havde en forventning om, at vi ville se på Aftalebogen.dk, som nogle privatpraktise-

rende lægeklinikker benytter sig af i kommunikationen med patienterne, men undervejs 

besluttede vi, at vi primært ville se på eksisterende mobilapplikationer, hvorfor vi hver-

ken redegør for – eller analyserer Aftalebogen.dk. Dog fremgår Aftalebogen.dk i vores 

spørgeskema og ved vores interviews.  

For at håndtere og opbevare borgeres sundhedsdata er der en række tekniske krav, der 

skal imødekommes. Selve datainformationerne på borgere er krypteret og kan nedhentes 

af relevant sundhedsfagligt personel. Sikkerheden er vigtig, og det er et område, der er 

øget fokus på lovgivningsmæssigt, hvilket har ført til oprettelsen af en ny afdeling i sund-

hedsstyrelsen, Cyber- og informationssikkerhed, der skal sørge for netop dette (Mølsted, 

01.11.2018). Grundet kompleksiteten i sikkerhedsforanstaltninger har vi valgt at vi ikke 

vil forholde os til dette, men udelukkende se på det designmæssige aspekt.   
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Ligeledes har vi valgt at afholde os fra det økonomiske aspekt i forhold til realiseringen 

af vores produkt samt i analysen af eksisterende applikationer i forhold til, hvad udvik-

lingen af de enkelte applikationer har kostet.  

Sundhedsplatformen kritiseres meget af de læger, der bruger den i deres daglige arbejds-

gang grundet problemer med fejlmedicinering – men ikke i forhold til indkaldelser. Da 

kritikken - og applikationen ikke angår indkaldelser, har vi valgt, at vi ikke redegør for 

platformen, men kun ser på den forenklede applikation MinSP, der er henvendt til bor-

gere. Dog vil vi nævne MinSundhedsplatform.dk, der er en webapplikation, der ligeledes 

er henvendt til borgere.  

 Begrebsafklaring 

6.1. Indkaldelse 

Ifølge Den Danske Ordbog forstås ordet indkaldelse som en “(skriftlig) meddelelse om at 

man indkaldes til møde, til militæret el.lign.” (Indkaldelse, u.d.). Begrebet henviser i 

denne opgave til indkaldelser fra Sundhedssektoren, der udsendes via Digital Post og 

modtages i e-Boks. En indkaldelse fra sygehuset skal sendes indenfor otte hverdage efter 

sygehuset modtager henvisningen fra eksempel vis den praktiserende læge (Din 

indkaldelse kommer som Digital Post, u.d.). Indkaldelsen skal blandt andet indeholde tid 

og sted, samt om regionen kan tilbyde dig en tid inden for fristen på 30 dage (Ret til at 

blive behandlet indenfor 30 dage, u.d.). 

Vi ønsker i denne opgave at beskæftige os med indkaldelser til ambulante aftaler og ind-

læggelser på hospitaler, hvorfor vi vil lave særskilte begrebsafklaringer for disse.    

6.2. Ambulant indkaldelse/patientforløb 

Et ambulant patientforløb indebærer ikke nogen indlæggelse, men en tid hos en læge med 

speciale indenfor det sygdomsområde, man fejler noget under. Ofte har ambulante ind-

kaldelser en længere ventetid end indlæggelser, da patienten oftest ikke fejler noget akut. 

Inden besøg hos speciallæger skal man have taget blodprøver, så lægerne der er tilknyttet 

patienten kan få tjekket det, de vurdere, der skal tjekkes. Lægen vurderer, om patienten 

skal fortsætte som ambulant patient, lade patientens praktiserende læge overtage be-

handlingen, sendes videre til anden afdeling eller indlægges. Alt afhænger af undersøgel-

sernes resultat (Ambulant patientforløb, u.d.). 
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6.3. Indlæggelse  

Indlæggelse forstås, ifølge Den danske ordbog, som ” (indskrivning og) anbringelse på et 

hospital med henblik på undersøgelse eller behandling, for eksempel operation” 

(Indlæggelse, u.d.). 

Der er to typer af indlæggelser – akutte indlæggelser og planlagte indlæggelser. Akutte 

indlæggelser kan ske ved enten at patienten kontakter sin egen læge, som derefter hen-

viser patienten til det nærmeste hospital eller ved at patienten kontakter Akuttelefo-

nen (1813) og bliver henvist til et hospital derigennem. Patienten kommer så ind på hos-

pitalets akutafdeling. Her bliver patienten undersøgt af en læge, der vurderer, hvilken be-

handling patienten har brug for, hvorefter patienten bliver sendt videre til den relevante 

afdeling (Akut indlæggelse, u.d.). 

Ved en planlagt indlæggelse vil patienten få en indkaldelse via e-Boks eller post fra hos-

pitalet. Hvis patienten skal opereres, så vil vedkommende få en indkaldelse til en forun-

dersøgelse, hvor patienten undersøges – og det vurderes, hvilken behandling der er nød-

vendig. Herefter planlægger lægen og patienten sammen det videre behandlingsforløb.  

6.4. Sundhedssektoren  

Sundhedssektoren omfatter et lands samlede sundhedsvæsen, hvilket i Danmark består 

af den primære og sekundære sundhedssektor. Sundhedsvæsenet indbefatter behandlin-

ger, diagnostik, pleje og forebyggelse i både det offentlige og private. De fleste patienter 

behandlet bliver behandlet i den primære sundhedssektor, hvor der er åbent adgang for 

alle borgere. Praktiserende læger, praktiserende tandlæger, sundhedsplejersker og apo-

teker indgår i den primære sundhedssektor (Sundhedssektor, u.d.). 

I den sekundære sundhedssektor henvises patienter til den del af sundhedsvæsenet, som 

er mest relevant i forhold til dennes behandling. Normalvis har man som borger kun ad-

gang til den sekundære sundhedssektor med en henvisning, da specialiseringen er højere 

end den primære. Hospitaler, klinikker og ambulatorier med speciallæger indgår i den 

sekundære sundhedssektor (Fælleskommunalt Sundhedssekretariat). 
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 Metoder samt metodiske overvejelser 

7.1. Introduktion til metode 

De valgte metoder vil hjælpe os i analysen, hvor vi benytter os af nedenstående. Vi har 

valgt at benytte disse metoder, da det ligger sig mest op af det, vi ønsker – et brugervenligt 

design. Derudover har vi også valgt dem, da det giver en overordnet forståelse for design 

generelt. Dette skaber grundlag for udviklingen af et nyt design. 

7.2. Redegørelse for valg af metoder og forventninger 

Vi har i projektet benyttet os af både den kvantitative- og kvalitative metode. 

7.3. Kvalitativ metode 

Den kvalitative metode har til formål at give en mere åben tilgang til et emne. Ved den 

kvalitative metode indsamler man ”bløddata” som i mange tilfælde er lettere at arbejde 

med, samtidig kan dataet ikke kan tolkes som værende et faktum, da dataet ofte er udtryk 

for en subjektiv mening. Den kvalitative metode består primært af kvalitative interviews, 

feltobservationer og historiske kildestudier samt dokumentanalyser. Vi har i projektet 

benyttet os af kvalitative interviews, kildestudier og analyser af dokumenter, da det har 

relevans for projektet. De kvalitative metoder er eksplorative – eller udforskende – og 

dette er grunden til, at de giver en mere personlig indsigt og kommer med mere åbne data 

end den kvantitative metode, da den er baseret på facts. Samtidig med dette er kvalitative 

metoder elaborative – hvilket vil sige, at antagelser udvikler sig undervejs – og er derved 

med til at forbinde teori og data i samarbejde med de andre metoder (Harboe, 2018).  

 Udbytte fra den kvalitative metode 

Vi har benyttet den kvalitative metode for at få mere personlige og åbne svar fra vores 

respondenter og derved en dybere forståelse for undersøgelsessubjektet fra deres syns-

punkter. Vi har benyttet denne metode for at undersøge og udforske det specifikke for-

hold mellem respondenterne og deres forhold til sundhedssektoren og de eksisterende 

platforme for derved at få en dybere indsigt. Vores kvalitative metode har været i form 

interviews og kildestudier, hvor vi som undersøgere har været i direkte og uddybende 

kontakt med vores respondenter og udforsket tidligere udtalelser fra ”eksperter” på om-

rådet. Intentionen ved den kvalitative metode var at høre vores respondenters holdning 

omkring sundhedssektoren, ambulante indkaldelser, indlæggelse og deres generelle er-

faringer med de eksisterende platforme, som nævnes i opgaven. Fra disse interviews har 
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vi fået kendskab til respondenterne holdning og erfaringer, og vi har derfor fået det ud af 

de kvalitative undersøgelser, som var vores mål. Under denne metode har vi også benyt-

tet os af aktiv lytning i form af en åben- og ustruktureret tilgang. Under vores interviews 

kørte vi ikke slavisk igennem vores spørgsmål, men havde en dialog med respondenterne 

og lyttede til, hvad de havde at sige uden at fokusere for meget på de spørgsmål, vi havde.  

 Hvad har vi lært af den kvalitative metode, og hvilken forventning havde vi? 

Vores forventning af den kvalitative metode var at få en personlig og åben indsigt i pati-

enters og fagligt personales holdning til sundhedssektoren, og høre hvilke erfaringer de 

havde med indkaldelser, indlæggelser, tilhørende applikationer og andre forløb med 

sundhedssektoren generelt. I takt med forberedelsen til disse interviews, har vi ladet os 

inspirere af det semistrukturerede interview, da vores interviewedes historier og forkla-

ringer har været det, vi har vægtet højst. Det vil sige, at vi har lært at benytte os af aktiv 

lytning. Interviewene vi foretog, var narrative (Kvale & Brinkmann, 2008) og derved 

lagde de mere vægt på fortællingerne og deres opbygninger. Vi har – inden vi lavede en 

interviewguide – læst op på, hvordan vi kunne formå at få det bedste kvalitative inter-

view. Det var ved at benytte et semistruktureret interview, der indebar aktiv lytning med 

henblik på fortolkning af de interviewedes livsverden, se på de gennemgående temaer i 

de foretaget interviews, åbenhed, forfølgelse af specifikke svar fra de interviewede og ge-

nerelt have en åben fænomenologisk holdning. Via det semistrukturerede interview og 

mulighed for transskription af vores interviews har vi haft muligheden for at lade de in-

terviewede ”styre” samtalen og fortælle uden om de stillede spørgsmål. Dette har givet 

en rolig og afslappet atmosfære under interviewene og muligvis bedre svar, end hvis 

stemningen var trykket. Det samme gør sig gældende med de åbne spørgsmål og den åbne 

tilgang til interviewet. Vores forventning inden vi foretog kvalitative interviews var at få 

detaljerede svar fra de interviewede personer – hvilket vi fik. Vi havde en forventning om 

at finde gennemgående tematikker i interviewene med privatpersoner, hvilke vi også har 

fundet og kan derved konkludere delvist ud fra denne data. Forventningen til den kvali-

tative metode stemmer godt overens med udbyttet fra den.  

7.4. Kvantitativ metode 

Den kvantitative metode er kortlæggende og beskrivende, hvilket har til styrke at etab-

lere et overblik over problemer og giver derfor en meget faktuel indsigt i et emne – den 

giver ”hårddata”, som betegnes som værende tal og fakta, der kan beregnes statistisk. Den 
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kvantitative metode består primært af spørgeskemaer, statistisk databehandling og ek-

sperimenter som for eksempel vis ”The Placebo Effect” (The power of the placebo effect, 

2017). I projektet har vi benyttet os af et spørgeskema samt statistisk databehandling, da 

vi havde en hypotese, da vi udsendte spørgeskemaet som det første i processen om at 

indsamle relevant data. De kvantitative metoder er deskriptive og giver derfor et overblik 

over den indsamlede rå-data. Svarrummet er defineret på forhånd, og den fungerer der-

for godt til det statistiske (Harboe, 2018). 

 Udbytte fra den kvantitative metode 

Vi benyttede os af den kvantitative metode for at undersøge, om vores design og problem-

stilling overhovedet var relevant, og hvilke holdninger, ud fra valgmuligheder, folk havde. 

Denne metode har vist sig mindre nyttig i vores analyse sammenlignet med, hvad vi for-

ventet, og den hypotese vi havde fra start, som var, at væsentlig flere havde haft ”proble-

mer” med sundhedssektoren, som vores problemformulering lyder. Dette er skyldes, at 

spørgeskemaet er sendt til vores egne bekendte via det sociale medie Facebook og derved 

har ramt en målgruppe, som vi til en vis grad har kendskab til. Folk, der har besvaret 

spørgeskemaet, er raske og har ikke de helt store erfaringer med sundhedssektoren og 

de spørgsmål, vi stillede. Dog har den kvantitative metode givet os nyttig information i 

forhold til, hvilke platforme, primært unge, benytter sig af. Dette er relevant information, 

da vi analyserer og konkluderer på de enkelte eksisterende platforme. 

 Hvad har vi lært af den kvantitative metode, og hvilken forventning havde vi? 

Den kvantitative metode, som i vores tilfælde, var en online survey i form af et spørge-

skema, vi sendte ud via det sociale medie, Facebook. Vi havde en idé om, at dette spørge-

skema ville give os et indblik i, hvordan vores respondenter havde det med indkaldelser, 

indlæggelser og sundhedssektoren. En fejlkilde vi ikke havde taget højde for var, at stør-

stedelen af de respondenter vi udsendte spørgeskemaet til, ikke havde det store kend-

skab til indkaldelser, netop fordi det skete via et socialt medie, hvor respondenterne pri-

mært var i 20’erne og raske, som det fremgår af Figur 2. Derved kunne de ikke give os den 

ønskede data, da kendskabet til emnet ikke var stort nok. Vi ønskede at få konstruktive 

svar, der kunne besvare vores overordnede spørgsmål som førte til et kvantitativt spør-

geskema: Er der behov for at forenkle indkaldelser til sundhedssektoren? Dette spørgsmål 

kunne ikke besvares ud fra spørgeskemaet grundet fejlkilden, og derved kunne vi ikke 

benytte dette, som vi havde ønsket. Vi har derfor lært at ved kvantitative undersøgelser 
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er målgruppen vigtig. Vores generaliserbarhed har været virkelig lav, da vores spørge-

skema ikke ramte den gruppering, vi ønskede og derfor ikke fået de konstruktive svar, vi 

ønskede. Derved er det relevant at forme spørgeskemaet ud fra målgruppen det udsendes 

til, eller udsende det specifikt til den målgruppe, man ønsker svar fra. Den data vi har fået 

ud af spørgeskemaet kan stadig benyttes konstruktivt, da vi kan opstille statistikker om-

kring kendskab, brug, tilfredshed og besøg indenfor målgruppen ”unge mellem 21-30 år”.  

 Gennemgang af online spørgeskema 

I det følgende vil vi gennemgå nogle af spørgsmålene fra spørgeskemaet og redegøre for 

nogle af vores tanker bag samt se på svarene. Vi havde på spørgeskemaet 112 responden-

ter på 4 uger, og gennemsnittet brugte 03:01 minutter på at besvare det. 

Vi ønskede at kende alderen på vores respondenter, så vi i sammenhold med vores andre 

spørgsmål kunne gennemskue sammenhænge og lave konklusioner. Af Figur 2 ses at stør-

stedelen af vores respondenter er mellem 21 og 30 år gamle – denne viden kan vi benytte 

til at analysere de resterende spørgsmål. 

 

Figur 2 Respondenternes alder 

Det var også relevant for os at vide, hvor stor en del af respondenterne, der led af en 

kronisk sygdom, da dette også ville kunne have indflydelse på de resterende besvarelser. 

Vi forventede, at de som lider af en kronisk sygdom frekventerer hospitaler oftere end 

”raske”, og at denne gruppe får flere indkaldelser i e-Boks. Ligesom at vi ud fra vores 

hypotese forventer, at de som oftest er i kontakt med sundhedssektoren, oplever de 

største utilfredsheder .  
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Figur 3 Andelen af respondenter med kronisk sygdom 

Som det fremgår af Figur 4 har vi adspurgt deltagerne om, hvor mange gange de indenfor 

det seneste år har været indlagt på hospitalet. Dette spørgsmål er ligeledes stillet, så vi 

har en bedre forståelse for svarene på de resterende spørgsmål. Ser man på svarende fra 

spørgsmålet i sammenhold med respondenternes alder, giver det udmærket mening, at 

de ikke har været indlagt så ofte, som man muligvis ville kunne forvente, hvis man så, at 

de adspurgte var ældre. Vi ser også, som det fremgår af Figur 4 – spørgsmål 7, at over 

halvdelen af respondenterne ikke har fået en indkaldelse fra sundhedssektoren via e-Boks 

i det seneste år. Dette kan begrundes med respondenternes alderen og den lille andel af 

indlæggelser. Af disse svar kan det ses, at generaliserbarheden er lav, og målgruppen er 

ramt forkert.  

 

Figur 4 Respondenternes svar vedr. indlæggelser og indkaldelser i e-Boks 
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Vi spørger, som det fremgår af Figur 5, hvordan de deltagendes indtryk har været af e-

Boks. Dette spørger vi om, da vi har en hypotese om, at informationen er mangelfuld. Re-

spondenternes svar derimod giver indtrykket af noget andet, da langt størstedelen sva-

rer, at det ikke er relevant. Det er her værd at bemærke svaret på Figur 4 – spørgsmål 7, 

hvor 62 af de adspurgte ikke har modtaget nogle indkaldelser indenfor det seneste år – 

derfor er det måske alligevel ikke så mærkeligt at størstedelen ikke finder Figur 5 - 

spørgsmål 8 relevant.  

 

Figur 5 Respondenternes tilfredshed med informationen givet via e-Boks 

Vi spurgte om folk kunne finde de informationer, de havde behov, som det kan ses af Figur 

6 – spørgsmål 9. Det fremgår heraf, at størstedelen kunne finde den relevante informa-

tion, mens kun nogle få ikke kunne. Den næststørste andel var dog gruppen af respon-

denter, der ikke fandt spørgsmålet relevant – igen fordi de ikke har haft modtaget en ind-

kaldelse. Vi kunne også have været mere specifikke i vores spørgsmål, hvilket kunne have 

givet andre svar.  

Af Figur 6 - spørgsmål 10 ses det, at overraskende mange ikke kender til nogle af oprid-

sede applikationer, man kan gøre brug af i sundhedssektoren. Selv en applikation som 

MinSP er det få, der kender til, hvilket vi kan benytte os af, når vi diskuterer de eksiste-

rende løsninger. At flest – udover de, der kender Medicinbogen – kender til applikatio-



Gruppe: V1924788805 

Side 18 af 97 

  

nerne MinLæge og Aftalebogen.dk kan måske begrundes med at disse vedrører privat-

praktiserende læge – og at man nok oftere kommer hos sin egen læge, end man kommer 

på hospitalet. Hele 40 af de adspurgte kender til Medicinkortet – alligevel er det kun halv-

delen, der har prøvet at bruge den, som det fremgår af Figur 7 – spørgsmål 11.  

 

Figur 6 Respondenternes svar vedr. information fra e-Boks og kendskab til eksisterende applikationer 

Som det ligeledes fremgår af Figur 7 – spørgsmål 11 er benyttelsen af applikationerne 

begrænset. Det er kun lidt over halvdelen af vores respondenter, der har benyttet appli-

kationerne. Dette vil vi komme nærmere ind på og diskutere under afsnittet Den proble-

matiske situation 

Nedenstående er et diagnostisk kort, der er lavet ud fra udtalelser fra de fortagende inter-

views. Ud fra det diagnostiske kort vil vi i afsnittet Design komme med et designforslag 

til en ny applikation, der løser problematikkerne.  

Problem Årsag Konsekvens Idéer til løsning 

Indkaldelserne er 

ikke opsat logisk, 

når man læser dem 

i e-Boks  

Indkaldelserne in-

deholder for mange 

sider og bilag med 

en masse forskellig 

information 

Når man når står 

og skal til sin aftale, 

bliver det besvær-

ligt at finde det 

Mere simple ind-

kaldelser, hvor 

dato, tid, forbehold 

og så videre tyde-

liggøres 
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info, man nu skal 

bruge 

Opsætningen af be-

skederne på e-Boks 

gør det svært at 

finde rundt i, 

Indkaldelserne er 

sorteret efter mod-

tagelsesdato og 

ikke datoen på afta-

len 

Det er svært at 

finde ønskede be-

sked, så man skal 

kigge flere igennem 

for at finde den rig-

tige 

Kan resulterer i 

glemt aftaler 

En applikation hvor 

indkaldelserne sor-

teres efter kronolo-

gisk rækkefølge ef-

ter indkaldelsesda-

toen 

Farvekoordinering 

ift. afsender / kate-

gorisering 

Man kan få flere 

indkaldelser som 

ligger på samme tid 

De forskellige afde-

linger kan ikke se 

om patienten har 

andre sundhedsaf-

taler 

Patienten skal ringe 

rundt for at få æn-

dret aftalen, hvilket 

er besværligt for 

nogle patienter 

Et system hvor læ-

gesekretærer kan 

se patientens afta-

ler hos andre afde-

linger 

Login på e-Boks Kræver nøglekort Borgerne bruger 

det ikke så ofte, da 

det er tidskræ-

vende 

Ny loginløsning 

uden brug af nøgle-

kort eventuelt ved 

selvvalgt 4-cifret 

kode 

Uoverskuelige ind-

kaldelser 

De samme indkal-

delser kommer 

mindst to forskel-

lige steder (e-Boks 

og Sundhed.dk) – og 

andre indkaldelser 

kommer kun ét 

sted.  

Mistet overblik 

over indkaldelser, 

forvirrende at finde 

rundt i – ikke kon-

sekvent nok 

Indkaldelser skal 

kun modtages ét 

sted. Man skal 

samle al informa-

tion på én – maks. 

to applikationer – 

og fokusere på at 

forbedre de to, så 

de er ”perfekte”. 
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Applikationen skal 

indeholde kalender 

samt mulighed for 

automatisk integra-

tion til mobilkalen-

der 

Overskrifter på ind-

kaldelser i e-Boks 

Overskriften er 

ikke særlig sigende 

– man skal først 

trykke ind i beske-

den og scrolle frem 

til noget indhold 

Det tager tid at 

finde den ønskede 

indkaldelse samt 

tabt overblik 

Sigende, relevante 

overskrifter 

Redegørelse & analyse af de eksisterende digitale platforme.  

 

Figur 7 Respondenternes svar vedr. benyttelse af eksisterende applikationer 

Vi kan af svarene indtil videre udlede at størstedelen af respondenterne ikke er en del af 

vores ønskede målgruppe. For størstedelen af de adspurgte har spørgeskemaet ikke no-

gen særlig relevans, men vi kan også se, at der er nogle, der har haft mange indlæggelser 

og indkaldelser – og vi går ud fra, at det også er disse, der har svaret, at det har været 

problematisk at finde den ønskede information – og som giver os medhold i vores hypo-

tese.   

Eftersom vi har benyttet os af flere metoder, trods forskelligt udbytte, har vi fremskaffet 

data omkring eksisterende sundhedsplatforme fra forskellige synspunkter og via forskel-

lige metoder, derfor har vi en triangulering, der giver projektet validitet i forhold til pro-

jektets fokuser. 
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7.5. Opsummering af metode 

Eftersom vi har benyttet os af flere metoder, trods forskelligt udbytte, har vi fremskaffet 

data omkring eksisterende sundhedsplatforme fra forskellige synspunkter og via forskel-

lige metoder. Derfor ses en triangulering, der giver projektet validitet i forhold til projek-

tets fokus. Vores projekt har både en intern- og ekstern validitet.  

Den interne validitets formål er at skabe en sammenhæng mellem projektets empiri og 

dens problemformulering. Da vi i projektet har benyttet os af en kvantitativ metode i form 

af spørgeskema – og har et internt validitetsproblem i form af ”utilstrækkelige data” – da 

dataet var overraskende og svært at konkludere på i forhold til vores hypotese, som næv-

nes tidligere. Trods dette har vi stadig en intern validitet, da vi har indsamlet empiri ud 

fra vores problemformulering. Samtidig med den interne sammenhæng i projektet er der 

også en sammenhæng i forhold til den virkelige verden – en ekstern validitet, da projektet 

henvender sig til virkelige historier – her via de kvalitative interviews – og der er mulig-

hed for, at konklusionerne kan gælde i andre situationer. Der er også en reliabilitet – på-

lidelighed – i projektet, da spørgeskemaet er sendt ud til respondenter, vi kender, og der-

ved må vi antage, at de ikke har en modvilje til undersøgelsen eller vælger bevidst at lyve.  

Vores interviews foretaget med frivillige, der har ønsket at medvirke og fortælle deres 

historie og derved må vi igen antage, at de ikke har en modvilje til interviewet eller lyver 

omkring deres historie. Da vi har transskriberet vores interviews, har vi undgået fejlkil-

den omkring at overse væsentlige informationer givet fra respondenten. Samtidig med 

dette er tiden ikke en væsentlig rolle i forhold til projektet, da opdateringer af applikati-

onerne ikke har ændret helheden af applikationen, og derved formentlig ikke ville ændre 

resultatet, hvis vi foretog spørgeskemaet eller interviewene igen. Derudover er besvarel-

serne personlige, og betegnes derfor som forholdsvis stabile. Derfor kan vi sige, at vores 

indsamlede empiri og data er stabile (Harboe, 2018). Generaliserbarheden i projektet er 

sket via begge metoder, da vi ud fra et mindre udvalg af respondenter, har konkluderet i 

en større sammenhæng, og vores respondenter er repræsentative i forhold til deres alder 

og derved kendskab til eksisterende applikationer.  
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 Teori 

8.1. Design og konstruktion 

 Design begrebet samt processen 

(…) the word design is both a noun and a verb (…). As a noun, it means—among other things 

“intention,” “plan,” “intent,” “aim,” “scheme,” “plot,” “motif,” “basic structure,” all these (and 

other meanings) being connected with “cunning” and “deception.” As a verb (“to design”), 

meanings include “to concoct something,” “to simulate,” “to draft,” “to sketch,” “to fashion,” 

‘to have designs on something” (Flusser, 1993, s. 1).  

Design er en menneskabt vision. Det handler om forandring, hvoraf der fokuseres på at 

løse et problem, en udfordring eller optimere en given situation. Design er målrettet, og 

alle er i stand til at skabe et design. Behovet for design opstår ved en given situation, der 

ikke findes tilfredsstillende, og derfor ønskes det ændret til noget andet.  

Design er ikke udelukkende et produkt, men optræder også som processer. Design er 

skabt for at opfylde et behov, hvilket gør, at et design er mislykket, hvis ikke det opfylder 

behovet. Efter at have valgt en løsning på et design, skal det konstrueres og produceres. 

Dernæst skal det gentages efter behov og evalueres til det opfylder dette krav. Der er flere 

måder at skabe et design på, hvilket gør, at der er flere måder at evaluere det på (Flusser, 

1993). Måden at evaluere designet på ud fra Design Science Research, DSR – sker ved hjælp 

af anvendelighed, effektivitet og formål. Deraf kan der også evalueres ud fra formet viden, 

andre lignende designartefakter og dets intentionelle brug. Grunden til at foretage evalu-

eringer af designartefakter er at identificere dets svage sider og områder et design under 

udvikling har med mulighed for at forbedre sig (Hevner, March, Park, & Ram, 2004).  

I opgaven vil vi bestræbe os på at komme med en idé til et potentielt design, som opfylder 

designkravene. Designet udspringer i problemformuleringen, hvoraf analysen vil dække 

over problemstillinger i forbindelse med den. Målet med designet er at afdække så mange 

problemstillinger som muligt i en digital platform.  

 Formativ evaluering 

” Formative evaluation is primarily a building process which accumulates a series of com-

ponents of new materials, skills, and problems into an ultimate meaningful whole.” (Guyot, 

1978, s. 127).  
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Dette er en evaluering, hvis formål – for den evaluerende – er at lære så meget som muligt 

gennem processen. Der kan eksempel vis være flere evalueringer undervejs i designpro-

cessen, hvor man finder ud af, hvad man kan gøre bedre. Den udspringer i en naturali-

stisk1 og artificiel2 metode. Under den naturalistiske metode bruges aktionsforskning, fo-

kusgrupper, felteksperimenter og indsamling af brugerfeedback. Under den artificielle 

metode findes forskellige scenarier skabt af mennesker. Projektet tager fat i begge, da der 

vil blive benyttet brugerfeedback i form af spørgeskema samt evalueres på forskellige 

scenarier i form af en række interviews (Venable, Baskerville, & Pries-Heje, 2016). 

 Summativ evaluering 

” Summative evaluation is the type of evaluation that occurs at the completion of a unit or 

course. This evaluation process is quite general. Several skills, concepts, or large categories 

of subject matter, which combine to cover a broad area, are generally evaluated by means 

of summative evaluation” (Guyot, 1978, s. 127). 

Metoden bruges oftest sidst i evalueringsprocessen, når ”slutproduktet” skal evalueres 

ved opsummering. Summativ evaluering hører under den naturalistiske- og artificielle 

metode. Den naturalistiske metode beskæftiger sig med deltagerobservationer, casestu-

dier, etnografi og kvantitativ metode. Den artificielle metode baseres på matematiske el-

ler logiske beviser, laboratorieeksperimenter, simulationer og tests (Venable, 

Baskerville, & Pries-Heje, 2016). 

Summativ og formativ evaluering hænger oftest sammen i en designproces. Formativ 

evaluering er den evalueringsproces, vi gør brug af i projektet. I afsnittet Design vil det 

blive beskrevet, hvordan formativ evaluering har været brugbart for designet.  

 Hevners tre-cyklus model 

Alan R. Hevners model kan beskrives ved design som problemløsning. Modellen omhand-

ler, hvordan man går fra en designidé til at designet bliver skabt og brugt. Derunder pro-

cessen, hvor designet fremgår som prototype og analyse af dette. Til sidst, hvordan de-

signet bliver evalueret, hvilket fører tilbage til udgangspunktet for at finde ud af, om de-

signbehovet bliver opfyldt. Modellen består af tre cyklusser – Relevance, Design og Rigor. 

 

1 Definition på noget mennesket ser som værende skabt af naturen 
2 Definition af noget som er menneskabt, som en efterligning af noget naturligt 
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Selve processen er en iterativ proces i alle tre cyklusser (Hevner & March, The 

Information Systems Research Cycle, 10.11.2003). 

Cyklus 1 – Relevance  

”Thus, the relevance cycle initiates design science research with an application context that 

not only provides the requirements for the research (e.g., the opportunity/problem to be 

addressed) as inputs but also defines acceptance criteria for the ultimate evaluation of the 

research results” (Hevner A. R., 2007, s. 3). 

I første cyklus ses forbindelsen mellem omgivelser og design. Omgivelserne præsenteres 

i modellen som mennesker, organisation og eksisterende og/eller teknologi. Underlagt 

disse er også mål, opgaver, problemer og muligheder. Ved at sammenkoble disse vil men-

nesker og organisation undersøge og evaluere strukturer, kulturer, processerer og for-

retningsstrategier. Derved undersøges behovet ud fra et givent problem, hvor proble-

merne lægger op til, om det er relevant i forhold til behovet (Hevner & March, The 

Information Systems Research Cycle, 10.11.2003); (Hevner, March, Park, & Ram, 2004). 

Gennem projektet bliver denne viden anvendt til at få indsigt i borgeres oplevelser med 

indkaldelser og aftaler i sundhedssektoren. Dette sker ved interviews for at se, om det er 

relevant i forhold til behovet om en simplere og enklere applikation. Derved giver det 

indblik i problematikkerne, og hvilke bud på løsninger interviewpersonerne har.   

Cyklus 2 – Design  

” The internal design cycle is the heart of any design science research project. This cycle of 

research activities iterates more rapidly between the construction of an artifact, its evalua-

tion, and subsequent feedback to refine the design further” (Hevner A. R., 2007, s. 4). 

Fremstillingen og evalueringen af designet foregår i denne cyklus. Først fremstilles de-

signet, og efterfølgende evalueres det. Denne fase er især iterativ, da designet går igen-

nem flere forskellige faser. Fremstillingen af designet bliver skabt på baggrund af behovet 

her, men tilpasses løbende ved revurdering og evaluering af designet. Cyklussen gentages 

indtil behovet i designet opfyldes. I denne cyklus er der mulighed for at tilpasse designet 

mere til brugeren. Teorier og analyser af feltstudier, eksperimenter og så videre er im-

plementeret i processen, hvor der kan findes svagheder eller styrker i forbindelse med 

dem.  
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Denne cyklus kobles til projektet ved brug af teorien om brugervenlighed og affordance af 

Don Norman, teorien om gestaltlovene samt formativ evaluering. Disse kan benyttes til at 

undersøge behovet bag designet, finde frem til problemstillingerne samt skabe og evalu-

ere designet ud fra dette (Hevner & March, The Information Systems Research Cycle, 

10.11.2003); (Hevner, March, Park, & Ram, 2004). 

Cyklus 3 – Rigor  

” The rigor cycle provides past knowledge to the research project to ensure its innovation. It 

is contingent on the researchers to thoroughly research and reference the knowledge base 

in order to guarantee that the designs produced are research contributions and not routine 

designs based upon the application of well-known processes” (Hevner A. R., 2007, s. 4). 

Denne cyklus forbinder design med viden indenfor et bestemt område af viden inden for 

det pågældende design. Designvidenskab har samme fokus som problemløsning eller op-

fyldelsen af et behov. Det er med til at skabe et grundlag for viden omkring emnet, der 

gør, at designet kan blive skabt på et fundament af et stort vidensgrundlag i form af me-

toder, teorier, baggrundsviden og ekspertise inde for området samt allerede eksisterende 

løsninger (Hevner & March, The Information Systems Research Cycle, 10.11.2003); 

(Hevner, March, Park, & Ram, 2004). 

I projektet benyttes nedenstående Figur 8 Information System Research Frame-

workFigur 8, da vi har benyttet feltet Environment i form af patienters holdning til en eller 

flere organisationers strategier og processer ud fra deres teknologi og kommunikations-

evne. Derved finder vi en relevans mellem behovet – Business Needs – og en potentiel løs-

ning i form af en applikation. Derudover har vi analyseret vores indsamlede empiri og 

benyttet relevant teori i undersøgelsen af en informatiks systemløsning.  
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Figur 8 Information System Research Framework (Hevner, March, Park, & Ram, 2004, s. 80) 

 Brugervenlighed 

” Now you are on your own. If you are a designer, help fight the battle for usability. If you 

are a user, then join your voice with those who cry for usable products. Write to manufac-

turers. Boycott un- usable designs. Support good designs by purchasing them, even if it 

means going out of your way, even if it means spending a bit more.” (Norman, The Design 

of Everyday Things, 2013, s. 295). 

Donald Norman har skrevet en bog om brugervenlighed. Han beskriver, hvordan design 

er kommunikation mellem produkt og brugeren af designet. Han lægger vægt på, hvordan 

man bedst muligt kan optimere designet samt gøre det så brugervenligt så muligt. Der-

med fokuserer han også på, hvordan et design som ignorerer brugerens behov og de 

grundlæggende principper for kognitiv psykologi3, betragtes som et dårligt design 

(Norman, The Design of Everyday Things, 2013). 

 

3 ”Kognitiv psykologi er undersøgelse og behandling af mentale processer” (Psykologihuset ved Åen, u.d.) 
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 Affordance 

Affordances represent the possibilities in the world for how an agent (a person, animal, or 

machine) can interact with something. (Norman, Affordance, Conventions, and Design, 

1999, s. 18) – således beskriver Norman begrebet affordance i bogen Affordance, 

Conventions, and Design fra 1999. Det var dog den perceptuelle psykolog, J. J. Gibson, der 

var den første til at benytte begrebet. Han beskæftigede sig med, hvordan vi mennesker 

igennem vores sanser oplever verden. (Norman, Affordance, Conventions, and Design, 

1999). 

Affordance beskriver forholdet mellem et objekt og den mulige aktørs opfattelse af, hvor-

dan objektet bruges (Norman, The Design of Everyday Things, 2013, s. 11). Designere skal 

vide, hvordan de får ting til at virke forståelige og umiddelbare. Ifølge Norman er affor-

dance en måde at kommunikere på ved hjælp af signifiers – det vil sige, måden hvorpå, 

man signalerer, hvordan aktøren skal forstå brugen af objektet (Norman, The Design of 

Everyday Things, 2013, s. 13-14). Et eksempel kunne være en pil, der signalerer, at man 

ved hjælp af fingeren skal trække for at skifte billede i en applikation. ”Affordances deter-

mine what actions are possible. Signifiers communicate where the action should take place.” 

(Norman, The Design of Everyday Things, 2013, s. 14). Et design skal i bund og grund 

være så intuitivt for aktøren som muligt – succeskriteriet er, hvis man blot ved at se på 

det, kan udlede, hvordan det skal anvendes. 

Man kan skelne mellem real affordance og perceived affordance. Real affordance defineres 

ved objekter, der er i den fysiske verden – det kunne en være en fysisk knap på en mobil-

telefon. Perceived affordance derimod kan for eksempel være en virtuel knap på en 

smartphone.  

Anti-affordance har den modsatte effekt af affordance. Ved anti-affordance forhindres ak-

tøren i at gøre brug af det givne objekt, og hensigten bliver det modsatte af det ønskede 

(Norman, The Design of Everyday Things, 2013, s. 11).  

“A convention is a constraint in that it prohibits some activities and encourages others.” 

(Norman, Affordance, Conventions, and Design, 1999, s. 41). Når man taler om begrebet 
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affordance, kommer man ikke uden om begreberne constraints og conventions. Man skel-

ner mellem tre typer contraints4 – fysiske, logiske og kulturelle adfærdsmæssige begræns-

ninger. Fysiske begrænsninger er ofte relaterede til real affordance. Et eksempel kunne 

være, at man på sin computer kun kan køre musen rundt inden for skærmen – det er en 

naturlig, fysisk begrænsning. Logiske begrænsninger bruges til at guide brugeren til en 

særlig adfærd – et eksempel kan være, at brugeren skal udfylde fem felter, men at der på 

det nuværende skærmbillede kun ses fire – brugeren kan heraf udlede, at man højst sand-

synligt kan scrolle ned og se et femte felt. Den sidste constraint – den kulturelle – beskri-

ves af Norman som værende kulturelle konventioner. Det vil sige, at når man eksempel 

vis skal scrolle ned på en hjemmeside ved hjælp af scroll-baren i højre side, så har man 

lært, at man skal klikke på scroll-knappen og holde den nede så længe, man vil scrolle 

ned. Det er det, der beskrives som en ”cultural, learned convention” (Norman, Affordance, 

Conventions, and Design, 1999).  

I forbindelse med vores projekt vil vi benytte teori omkring affordance til at analysere de 

applikationer, vil vi redegøre nærmere for i de følgende afsnit. Vi vil se på om applikatio-

nerne – herunder designet - er intuitivt at bruge og ligeledes vil vi benytte os af teorierne, 

når vi selv vil komme med et forslag til designet. For at citere Norman: “When designing 

a graphical screen layout, designers greatly rely on conventional interpretations of the sym-

bols and placement.” (Norman, Affordance, Conventions, and Design, 1999, s. 40). 

 Gestaltlovene 

Der er fire gestaltlove, som tilsammen beskriver, hvordan mennesket opfatter sammen-

hænge i forbindelse med vores sanser. Lovene skaber et overblik for brugerne af designet, 

og det bliver dermed mere overskueligt som bruger at forstå designet. De er gode som 

guidelines i form af navigationen i en applikation – de skaber en brugervenlighed – samt 

forstå og organisere informationer givet i designet. Derfor vil gestaltlovene sørge for at 

design og funktionalitet samarbejder fremfor at kæmpe imod hinanden. Ovenstående vil 

tilsammen være med til at øge brugervenligheden i designet. De fire love er inddelt i føl-

gende: lighed, nærhed, lukkethed og forventet fortsættelse (Gamborg, u.d.). 

 

4 Begrænsninger 
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Lighed  

Loven om lighed indebærer, hvordan individet forventer, at noget der ser ens ud gør det 

samme og er elementer som er uadskillelige (Gamborg, u.d.). 

Nærhed 

Loven om nærhed foreskriver, hvordan man som individ forventer at noget, som er tæt 

på hinanden i forhold til andre elementer, hører sammen (Gamborg, u.d.). 

Lukkethed 

Loven om lukkethed omhandler individets opfattelse af noget som tilsammen udgør et 

rum hører sammen (Gamborg, u.d.).  

Forventet fortsættelse 

Forventet fortsættelse er den gestaltlov, som beskriver, hvordan man som individ forven-

ter, at noget der ligger i forlængelse eller fortsættelse af hinanden hører sammen 

(Gamborg, u.d.). 

Gestaltlovene er blevet udvalgt i dette projekt, da de blandt andet drejer sig om overblik, 

forståelse og brugervenlighed, hvilket vi lægger vægt på i vores design. I dette projekt vil 

især forventet fortsættelse blive benyttet. Dette på baggrund af problemformuleringen og 

i særdeleshed tredje problemstilling, som fokuserer på designet. Det er relevant at bruge 

denne gestaltlov, da den lægger sig mest op af vores vision om at samle og forenkle de-

signet. Vi vil dog også benytte os af de andre.  

8.2. Subjektivitet, teknologi & samfund 

”Forskningsinterviewet er en interpersonel situation, en samtale mellem to parter om et 

emne af fælles interesse” (Kvale & Brinkmann, 2008) . 

Forskningsinterviewet giver sammenkobling mellem intervieweren og respondentens 

synspunkter. Forskningsinterviewet foregår ved personlig kontakt og de nye indsigter i 

den interviewedes livsverden gør denne form til et berigende interview. I takt med fæno-

menologisk filosofi, findes det semistrukturerede interview som har til formål at fortolke 

betydningen af de fænomener, den interviewede beskriver, og her skal tematikkerne 

dækkes (Kvale & Brinkmann, 2008). Det semistrukturerede interview er præget af en 

åben tilgang til interviewet, hvor formulering- og rækkefølge af spørgsmålene ikke er 

konkrete og specifikke grundet den åbne tilgang. Dette giver mulighed for at følge op på 
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de svar den interviewede giver, og derved opnå en bedre dialog, der læner sig op ad den 

fænomenologiske holdning (Kvale & Brinkmann, 2008). 

Vi har valgt denne teori i forbindelse med udarbejdelsen af vores interviewguide, da den 

fænomenologiske holdning – og en åben tilgang gav mulighed for at få det bedste resultat 

ud fra de foretagende interviews.  

 Diagnostisk kortlægning 

Diagnostisk kortlægning er en teknik, der analyserer en problematisk situation samt for-

søger at løse problematikken efterfølgende. Teknikken benyttes oftest som gruppe og/el-

ler sammen med den/de interviewede for at afdække de problemstillinger, som kommer 

af den givne situation. På den måde bliver der skabt et overblik over disse problemstil-

linger, og der bliver reflekteret over, hvilke idéer der kan forbedre eller løse dem. Der 

aftales ofte et møde som gruppe, hvor der opsamles på empirien for at arbejde med tek-

nikken på ovenstående måde. Undervejs når gruppen mødes, vil man kunne overveje for-

skellige spørgsmål under de forskellige emner for at have en idé om, hvordan opgaven 

skal gribes an. Empirien benyttes i form af opfølgning, hvor den inddeles i fire emner – 

problem, årsag, konsekvens og idéer til løsning.  

Problem Årsag Konsekvens Idéer til løsning 

    

På den måde bliver empirien gjort til situationer, der kan analyseres, diskuteres og til 

sidst inddeles under punkter. Ved at benytte denne teknik kan man udrede om de ople-

vede problemer og/eller konsekvenser af problemerne er relevante i forhold til en tek-

nologisk løsning. I forlængelse af dette kan man overveje, om der er tale om et ”skinpro-

blem”. Det vil sige, at den problematik man har undersøgt i sidste ende, egentlig ikke er 

relevant eller holdbar – altså, at man kan leve med at problemet er, som det er (Bødker, 

Simonsen, & Kensing, 2008). 

I vores projekt benytter vi os af diagnostisk kortlægning til at følge op på den empiri, vi 

benytter – interview og spørgeskema. Vi vil benytte os af analysen for at kunne finde frem 

til de problemstillinger, der henvender sig til problemformuleringen. Ved at gøre dette 

vil vi have lettere ved at undersøge og vurdere, hvad der er mest optimalt for vores design 

med henblik på udseendet samt opsætningen.  
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 Redegørelse og analyse 

9.1. Sundhedsdatastyrelsen – Program for et samlet patientoverblik 

Det har relevans at redegøre for Sundhedsdatastyrelsens Program for et samlet patient-

overblik i forhold til vores problemstilling.  

I efteråret 2016 startede programmet som et projekt mellem Sundheds- og Ældremini-

steriet, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Praktiserende Lægers Organisa-

tion, Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og MedCom, der blandt andet har 

til formål at udvikle en løsning til Aftaleoversigt. Projektet kommer på baggrund af afkla-

ringsprojektet Digital understøttelse af komplekse, tværgående patientforløb (Laursen, 

Baggrund for programmet, u.d.), der havde til (…) formål at finde frem til de udfordringer, 

som sundhedsaktører, patienter og pårørende oplever i samarbejdet om komplekse patien-

ter på tværs af sektorer, samt finde frem til mulige løsninger for et bedre digitalt samarbejde 

på sundhedsområdet (Sammenhæng i patientforløb, u.d.). Dette program vil vi i det føl-

gende se nærmere på.  

Sundhedsdatastyrelsen beskriver, hvordan mange patienter mangler overblik og savner 

koordinering på tværs af sundhedssektoren. Mange i Danmark oplever udfordringer – 

især de ældre – og borgere, der har én eller flere kroniske sygdomme (Laursen, Baggrund 

for programmet, u.d.). ”Det er svært for patienter med flere forløb og mange aftaler hos 

kommune, hospital og egen læge, at få et samlet overblik over deres aftaler i sundhedsvæ-

senet.” (Laursen, Aftaleoversigt, u.d.).  Aftaleoversigtens løsning har til formål at give pa-

tienterne et overblik over aftaler i sundhedssektoren, samt mulighed for at give pårø-

rende indsigt og adgang til aftalerne. Aftaleoversigten har været en del af en pilotafprøv-

ning mellem flere forskellige kommuner og regioner i Jylland i løbet af 2019, og tilgås fra 

Sundhed.dk. (Sundhedsdatastyrelsen). Aftaleoversigten forventes at være klar til udbre-

delse nationalt i 3. kvartal 2021 (Laursen, Aftaleoversigt, u.d.). Vi vil ikke gå dybere ind i 

evalueringsrapporten, men i stedet citere fra Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside: ”Ho-

vedkonklusionen i evalueringsrapporten er, at alle parter oplever at løsningerne giver me-

ning og værdi for både sundhedspersoner i regioner, kommuner og almen praksis samt pa-

tienter/pårørende. Værdien vil blive væsentligt forbedret ved større teknisk udbredelse, i 

form af dybere integration med fagsystemer og større organisatorisk udbredelse.” (Laursen, 

Evaluering af pilotafprøvningen, u.d.). Desuden vil vi henvise til de nedenstående figurer 
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for yderligere uddybelse, som vi også har benyttet os af i udarbejdelsen af vores forslag 

til et design (Figur 9; Figur 10; 

Figur 11;  

Figur 11; 



Gruppe: V1924788805 

Side 33 af 97 

  

Figur 12; Figur 13).  

 
Figur 9 Gevinster ved Aftaleoversigten (Frandsen & Glenstrup, 30.09.2019, s. 8) 
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Figur 10 Indholdet af Aftaleoversigt (Frandsen & Glenstrup, 30.09.2019, s. 12) 

Figur 11 Kvalitativ evaluering fra patienter og pårørende af Aftaleoversigten (Frandsen & Glenstrup, 30.09.2019, s. 21) 
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Figur 12 Forslag til forbedringer af Aftaleoversigten (Frandsen & Glenstrup, 30.09.2019, s. 28) 

 

Figur 13 Borgernes kvalitative evaluering af brugervenligheden i Aftaleoversigten (Frandsen & Glenstrup, 30.09.2019, s. 
31) 

Ikke nok med at man som borger og patient ikke kan få et samlet overblik over sine afta-

ler, så kan heller ikke sundhedsfagligt personale få det, da de ikke kan se de i forvejen 

planlagte aftaler, patienten måtte have andre steder i sundhedsvæsenet. (Laursen, 

Aftaleoversigt, u.d.) 
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9.2. Den problematiske situation 

Nedenstående er et diagnostisk kort, der er lavet ud fra udtalelser fra de fortagende in-

terviews. Ud fra det diagnostiske kort vil vi i afsnittet Design komme med et designforslag 

til en ny applikation, der løser problematikkerne.  

Problem Årsag Konsekvens Idéer til løsning 

Indkaldelserne er 

ikke opsat logisk, 

når man læser dem 

i e-Boks5  

Indkaldelserne in-

deholder for mange 

sider og bilag med 

en masse forskellig 

information 

Når man når står 

og skal til sin aftale, 

bliver det besvær-

ligt at finde det 

info, man nu skal 

bruge 

Mere simple ind-

kaldelser, hvor 

dato, tid, forbehold 

og så videre tyde-

liggøres 

Opsætningen af be-

skederne på e-Boks 

gør det svært at 

finde rundt i6,7 

Indkaldelserne er 

sorteret efter mod-

tagelsesdato og 

ikke datoen på afta-

len 

Det er svært at 

finde ønskede be-

sked, så man skal 

kigge flere igennem 

for at finde den rig-

tige 

Kan resulterer i 

glemt aftaler 

En applikation hvor 

indkaldelserne sor-

teres efter kronolo-

gisk rækkefølge ef-

ter indkaldelsesda-

toen 

Farvekoordinering 

ift. afsender / kate-

gorisering 

Man kan få flere 

indkaldelser som 

ligger på samme 

tid8 

De forskellige afde-

linger kan ikke se 

om patienten har 

Patienten skal ringe 

rundt for at få æn-

dret aftalen, hvilket 

Et system hvor læ-

gesekretærer kan 

 

5 Bilag, Interview 2.4  
6 Bilag, Interview 2.4 
7 Bilag, Interview 2.1 
8 Bilag, Interview 2.4 

 



Gruppe: V1924788805 

Side 37 af 97 

  

andre sundhedsaf-

taler 

er besværligt for 

nogle patienter 

se patientens afta-

ler hos andre afde-

linger 

Login på e-Boks9 Kræver nøglekort Borgerne bruger 

det ikke så ofte, da 

det er tidskræ-

vende 

Ny loginløsning 

uden brug af nøgle-

kort eventuelt ved 

selvvalgt 4-cifret 

kode 

Uoverskuelige ind-

kaldelser10 

De samme indkal-

delser kommer 

mindst to forskel-

lige steder (e-Boks 

og Sundhed.dk) – og 

andre indkaldelser 

kommer kun ét 

sted.  

Mistet overblik 

over indkaldelser, 

forvirrende at finde 

rundt i – ikke kon-

sekvent nok 

Indkaldelser skal 

kun modtages ét 

sted. Man skal 

samle al informa-

tion på én – maks. 

to applikationer – 

og fokusere på at 

forbedre de to, så 

de er ”perfekte”. 

Applikationen skal 

indeholde kalender 

samt mulighed for 

automatisk integra-

tion til mobilkalen-

der 

Overskrifter på ind-

kaldelser i e-Boks11 

Overskriften er 

ikke særlig sigende 

– man skal først 

Det tager tid at 

finde den ønskede 

indkaldelse samt 

tabt overblik 

Sigende, relevante 

overskrifter 

 

9 Bilag, Interview 2.2 
10 Bilag, Interview 2.1 
11 Bilag, Interview 2.1 
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trykke ind i beske-

den og scrolle frem 

til noget indhold 

9.3. Redegørelse & analyse af de eksisterende digitale platforme 

Indledningsvist vil vi præsentere en fiktiv case, hvis handlingsforløb udspringer i vores 

problemstilling. Casens handlingsforløb vil vi visualisere i en proceslinje, hvor vi kan se, 

hvordan de forskellige platforme placerer sig i handlingsforløbet. Efterfølgende vil vi tage 

udgangspunkt i casen, når vi redegør for – og analyserer de allerede eksisterende digitale 

platforme for at give et overblik over, hvordan de fungerer og er opsat samt hvilke svag-

heder og styrker de forskellige platforme har. Vi vil desuden se på, hvad vores interview-

personer har udtalt om dem.  

 Case – handlingsforløb 

Casen udspringer af en persons forløb med sundhedssektoren. Casen er fiktiv og perso-

nen i casen oplever problematikker, der ligger sig op af problemformuleringen.  

“Jeg tager på skadestuen dagen efter, at jeg har pådraget mig en kraftig 

forstuvning. Jeg får taget røntgen og får at vide at foden ikke er brækket, 

men at jeg skal have tid til udredning, når hævelsen er faldet og har væ-

ret i en rolig fase. Cirka to måneder efter skal jeg til møde på Bispebjerg 

Hospital og for at få taget flere røntgenbilleder af foden og senere på da-

gen se en overlæge, der skal udrede, hvad der er galt. Jeg får at vide, at 

jeg ikke skulle være henvist til ham, men i stedet en akut sportslæge, og 

at min fod ikke fejler noget som helst. Smerter kunne jeg dog forvente i 

mindst et halvt til helt år endnu, da jeg havde et meget fysisk aktivt ar-

bejde. Hvis jeg havde smerter efter et år, skulle jeg komme igen. Efter et 

år går jeg til MinLæge, da jeg også har døjet med smerter i mit knæ og en 

af mine fingre ikke kan strækkes efter en forstuvning. Lægen henviser 

mig til ultralydsscanning af min finger og til en overlæge på et hospital, 

der så sender mig videre til MR-scanning af knæ og ankel. MR-

scanningen viste, at jeg havde fem forskellige skader i anklen og én i mit 

knæ, der dog nemt kunne opereres væk. Jeg blev henvist til en anden 
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overlæge, der er fodspecialist, som gav en injektion med binyrebarkhor-

mon i anklen og satte mig i et genoptræningsforløb. 

To måneder efter et intensivt genoptræningsforløb hos en fysioterapeut 

kommer jeg tilbage til fodspecialisten som opererer mig for at fjerne løse 

bruskstykker og laver en procedure, der fremprovokere knoglen til at 

genoprette ødelagt brusk. Efterfølgende går jeg til fysioterapeut og ven-

ter stadig på, at de vil operere min knæskade, men lægerne vil vente, da 

min ankelskade er voldsom.” 

 

Figur 14 Modellen viser handlingsforløbet inddelt i hovedpunkter for forløbet 

  

 Digital Post, e-Boks og e-Boks Plus 

Digital Post 

Digital Post er en løsning, der gør det muligt at have en sikker digital kommunikation 

myndigheder og borgere/virksomheder imellem – det vil sige, at alt det man førhen har 

sendt med brevpost nu sendes digital. Med Digital Post sender man post til en person med 

et specifikt CPR-nummer – eller er det en virksomhed via et CVR-nummer. Det er således 

ikke bundet op på hverken adresse eller e-mailadresse (Digitaliseringsstyrelsen, Om 

løsningen, u.d.) Overgangen til Digital Post var en del af en ny digitaliseringsstrategi ”Den 

digital vej til fremtidens velfærd” (2011-2015) (Digitaliseringsstyrelsen, Baggrund for 

Digital Post, u.d.). 
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Løsningen for offentligt Digital Post leveres af e-Boks A/S, man dog også læse sin digitale 

post på henholdsvis borger.dk12 som privatpersoner og virk.dk13 som virksomhed. Det 

har siden den 1. november 2014 været obligatorisk for alle danskere over 15 år at kunne 

modtage Digital Post fra det offentlige - herunder indkaldelser fra Sundhedssektoren (e-

Boks.dk, 18 år med succes og ekspansion).  

Fra august 2014 blev det muligt at få SMS- eller mail-advisering med besked om ny post. 

Ønskes dette skal borger eller virksomhed selv oplyse henholdsvis mobilnummer eller 

mailadresse (Digitaliseringsstyrelsen, Besked om ny Digital Post, u.d.). Nedenstående Fi-

gur 15 viser, hvordan beskeder sendt fra NemSMS kan se ud. SMS’en udsendes to dage før 

den pågældende aftale og skal fungere som påmindelse om, at man har en aftale, hvis man 

skulle have glemt det. SMS’en har dog nogle mangler. For eksempel er det ikke altid, man 

bliver oplyst om, hvor på hospitalet man skal møde, som det er tilfældet på den øverste 

besked. For at finde den oplysning kan man være nødt til at finde indkaldelsen på e-Boks. 

Den nederste besked er en påmindelse om en aftale på Afdelingen for Røntgen og Skan-

ning – dog skal man her være opmærksom på, at man ikke bliver mindet om, hvis man 

skal tage nogle forbehold inden aftalen som eksempel vis, at man skal være fastende eller 

andet. Ud fra vores interviews kunne vi også forstå på vores interviewede, at det heller 

ikke er altid, at man får en SMS til sendt, og at SMS’en sendes for sent.14   

 

12 Borgerens digitale indgang til det offentlige 
13 Virksomhedernes digitale indgang til det offentlige 
14 Bilag, Interview 2.1, 06:36 
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Figur 15 Eksempel på SMS fra NemSMS 

e-Boks 

Nedenstående figurer viser screendumps fra e-Boks’ applikationen. For at logge ind på e-

Boks skal man igennem en mindre proces. Figur 16 viser forsiden til e-Boks’ applikatio-

nen, hvor man for eksempel kan logge ind med NemID15. Figur 17 viser login siden med 

NemID, hvilket i sig selv kræver en del klik for at logge ind, finde og skrive den korrekte 

nøglekode og så videre (Figur 18; Figur 19; Figur 20). Selvom dette i dag er blevet lettere 

ved hjælp af digitale hjælpemidler, såsom nøgleapp, er det altså stadig en proces, der ta-

ger en del trin.  

Figur 20 viser et eksempel på perceived affordance. For at godkende login skal man holde 

fingere nede på den virtuelle knap med billedet af en pil og trække den til højre. Billedet 

af pilen er et eksempel på en signifier, der guider brugeren til den nødvendige handling, 

der skal til for at godkende. Man kan også argumentere for, at det er en kulturel begræns-

ning – det er en kulturelt lært handling, vi har lært os.  

 

15 Borgeres og virksomheders sikre log-in til selvbetjeningsløsninger 
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Figur 16 e-Boks’ startside 

 
Figur 17 Login med NemID  
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Figur 18 Godkend med nøgleapp - eller kort 

 

Figur 19 Login på NemID nøgleapp 
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Figur 20 Godkend login på e-Boks 

Figur 21 viser en oversigt over beskeder fra Region Hovedstaden – herunder indkaldelser 

til forskellige undersøgelser og indlæggelse. Det er værd at bemærke at indkaldelserne 

ikke nødvendigvis er sendt i den rækkefølge aftaler følger. Således kan den seneste be-

skeds indkaldelse for eksempel godt vedrøre en aftale, der ligger før den ældste indkal-

delse. Man kan heller ikke se, hvad beskeden vedrører før, man klikker ind på den – man 

kan kun se, hvem der er afsender. Som Lukas udtaler: ” (…) altså når du trykker på dem, 

så ved du faktisk først, når du har været helt inde og scrolle helt ned i bunden, hvad det er 

for en indkaldelse… og hvad for en dato det er (…)”16. Når man åbner en specifik besked, 

skal man først igen klikke ind i dokumentet, som godt indeholde adskillige sider samt 

flere bilag, hvorfor selve aftalen – det vil sige dato, tid, sted og så videre godt kan blive 

væk i alle de andre informationer, man også får. Andre overser bilagene og får således 

ikke læst disse inden aftalen og misser derfor vigtig information, som det også fremgår af 

en artikel i Horsens Folkeblad fra den 3. august 2017. “Problemet har til gengæld været, 

 

16 Bilag, Interview 2.1, 05:34 
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at en del borgere ikke får læst alle sider eller bilag, som ligger separat i den digitale post-

kasse”, derfor overser borgerne, at de for eksempel skulle have været fastende inden en 

given undersøgelse. 

Når man ser på Figur 21 kan man igen snakke om perceived affordance i og med, at der er 

tale om virtuelle knapper bag hver besked, og når vi ved, at vi kan trykke på en besked, 

handler det om en kulturel begrænsning. Vi kan også se på gestaltloven vedrørende for-

ventet fortsættelse, da vi – når vi trykker på en besked – forventer, at den efterfølgende 

vil åbne den ønskede besked.  

 

Figur 21 Beskeder fra Region Hovedstaden 

e-Boks Plus 

I september 2018 blev e-Boks Plus lanceret, der er en ny betaversion17 af e-Boks. Ikke nok 

med at der testes nyt visuelt design, brugergrænseflade og navigation af, er også flere nye 

funktioner kommet til. Blandt disse funktioner er for eksempel fremtidsfuldmagt, hvis 

man skulle være ude for et alvorligt uheld eller sygdom, e-Donation, der giver mulighed 

 

17 ”næsten færdig udgave af et computerprogram der gennemprøves af mange personer for at finde fejl inden udsen-
delsen af den endelige version” (Betaversion, u.d.) 
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for at donere penge til et godtgørende formål, muligheden for at holde styr på sine børns 

vaccinationer samt muligheden for at give feedback (e-Boks.dk, Velkommen til e-Boks 

Plus, u.d.). 

At logge ind på e-Boks Plus’ applikationen fungerer på samme måde med NemID, som når 

man logger ind på e-Boks' applikationen. Derefter vil man som det første få vist om, man 

har fået ny post, og man kan klikke ind i sin indbakke, hvor listen med beskeder vil være, 

som det ses på Figur 22. Hvis man klikker ind i en beskeden, vil skærmen se ud som vist 

på Figur 23. Allerede her vil man være inde i selve det tilsendte dokument med eksempel 

vis indkaldelse. I bunden vil være en fane, man kan swipe up, som det vises på figuren, 

hvori vedlagte bilag kan findes. Sidst, men ikke mindst kan man, som det fremgår af Figur 

24, se de nye services, der er kommet med Plus versionen, hvis man klikker på Plus i me-

nubjælken nederst. (Graugaard, 03.08.2017) 

 
Figur 22 Liste over beskeder 
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Figur 23 Bilag i besked 

 
Figur 24 De nye funktioner 

Vi ser det som en forbedring, at man, når man har åbnet en besked ikke først derefter 

igen, skal klikke ind på indkaldelsen, men at man åbner direkte ind til dokumentet med 

indkaldelsen. Man sparer nogle klik, og man får hurtigere et overblik over, hvad man har 
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fået tilsendt. Det virker som et lettere flow igennem applikationen, der dermed ikke føles 

ligeså besværlig og kompliceret.  

Fra 2021 er det dog ikke længere e-Boks A/S, der skal levere den offentlige digitale post 

løsning, men derimod it-virksomheden, Netcompany. e-Boks vil stadig stå for den digitale 

post fra virksomheder, mens Netcompanys løsning vil være målrettet post fra det offent-

lige. Der er derfor en risiko for, at man som borger skal tjekke Digital Post to forskellige 

steder – hvorved der er risiko for, at borgerne vil opleve endnu flere uhensigtsmæssighe-

der end de gør i dag (Ny it-leverandør kan føre til flere digitale postkasser, 04.10.2019). 

Handlingsforløb 

 

Figur 25 Handlingsforløbet viser, hvornår e-Boks indgår i casen 

Hvis man ser på e-Boks i relation til vores case, er det først, da man er sendt hjem, og der 

er lagt en videre behandlingsplan, man får brug for e-Boks. Vedkommende henvises til 

nyt røntgenbillede og skal tilses af ny læge, derfor vil vedkommende modtage to særskilte 

indkaldelser til dette i sin e-Boks. Senere henvises vedkommende til samtale med over-

læge – dette resulterer i endnu en indkaldelse og det samme gør indkaldelse til MR-

scanning og henvisningen til fodspecialisten. Fodspecialisten bedømmer at der skal en 

operation til – dette resulterer i endnu en indkaldelse. I alt modtager vedkommende seks 

indkaldelser i sin e-Boks gennem dette forløb.  
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SWOT 

Vi har valgt, at det i vores projekt giver bedst mening at ændre trusler til mangler, når vi 

analyserer applikationerne. 

Styrker Svagheder 

- Applikationen fungerer godt – den 

hverken fryser eller går uhensigts-

mæssigt ud 

- Den er intuitiv og nem at navigere 

i 

- Manglende overblik i indkaldelser 

- Indkaldelsernes ikke-kronologiske 

rækkefølge 

- Nemt at overse – og svært at finde 

tid og dato i indkaldelserne 

- Nemt at overse bilag i indkaldel-

serne 

- NemSMS’erne kommer for sent – 

eller kommer slet ikke 

- NemSMS sender kun reminder om, 

tid og dato samt hvilket behand-

lingssted, men ikke afdeling eller 

reminder om forholdsregler der 

skal tages inden 

- Det er besværligt og tidskrævende 

at logge ind på e-Boks, da man skal 

bruge NemID 

Muligheder Mangler 

- Bedre kategorisering i afsender – 

eventuelt ved hjælp af farve 

- Sigende overskrifter 

- Opsæt tid, dato og sted på en enkel 

måde i indkaldelsen 

- En funktion der sætter flueben ved 

læste bilag i indkaldelserne 

- Kalenderoversigt 

- Sigende overskrifter 

- Kategorisering   

- NemSMS mangler information om 

ting, man skal huske at være op-

mærksom på inden aftalen 
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- NemSMS skal udsendes i bedre tid 

og med mere information 

- Hurtigere og nemmere login ved 

hjælp af 4-6-cifret kode 

 

Delkonklusion 

Man kan af de forrige afsnit vedrørende e-Boks udlede, at applikationen som udgangs-

punkt er intuitiv at bruge, og den har et godt design – dog har applikationen en tidskræ-

vende loginproces, der gør, at det kan opleves som en besværlig applikation, hvilket er 

uhensigtsmæssigt, da man modtager vigtig information gennem e-Boks. At modtage be-

skeder og deraf indkaldelser i e-Boks kan føles uoverskueligt for borgere, der modtager 

mange indkaldelser og ofte – dette skyldes, at indkaldelserne ikke nødvendigvis sendes 

fra sundhedssektoren i den datomæssige rækkefølge borgeren skal møde op til indkal-

delserne. Dette resulterer i, at rækkefølgen i beskeder ikke føles optimal for borgeren. 

Oveni dette er det uhensigtsmæssigt, at man ikke i overskriften på beskeden kan se, hvad 

beskeden omhandler og derfor kan det være svært at skelne og finde en specifik besked 

i blandt de andre. Kombinationen af disse problematikker resulterer i, at oplevelsen af e-

Boks, og indkaldelser føles uoverskuelig.  

e-Boks Plus har en række nye funktioner, som samler flere data og funktioner under 

samme applikation. Flowet i applikationen føles også lettere, og man får hurtigere et 

bedre overblik over beskeden end i e-Boks. Netcompany overtager løsningen for modta-

gelse af Digital Post fra det offentlige fra 2021. Vi ved ikke, hvordan løsningen bliver til 

den tid, men man kan være bekymret for, at man som borger ikke føler, at det bliver let-

tere at navigere rundt i de mange applikationer, staten forventer, at vi benytter. Det er 

dog vigtigt at pointere, at dette er gisninger, da der indtil videre ikke er særlig mange 

informationer omkring, hvordan Netcompanys løsning vil blive.   

 Medicinkortet 

Medicinkortet giver overblik over aktuelle og afsluttede medicinordinationer. Hvad man 

har på recept, hvor mange udleveringer man har tilbage. Generelt et overblik over al me-

dicin tilknyttet det aktuelle CPR-nummer. Derudover er der mulighed for at ansøge læger 

om receptfornyelse. Man har selv adgang til sit medicinkort, men også alle læger generelt. 

For eksempel kan ens praktiserende læge følge med, hvis man får ordineret medicin fra 
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et sygehus. Det samme er gældende den modsatte vej, hvor en speciallæge eller sygehus 

kan se, hvilken medicin man har fået ordineret af praktiserende læge (Sundhed.dk, u.d.). 

Oprettelse af bruger 

Ved oprettelse af bruger til Medicinkortet skal man blot benytte NemID en enkelt gang 

(Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.). Medicinkortet beder efterfølgende brugeren om at 

oprette en adgangskode til at logge ind – her kan der også benyttes touch ID og face ID – 

og derved gør de adgangen til applikationen let (Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.). 

Ved oprettelsen af brugeren giver man samtykke til, at Medicinkortet må indhente rele-

vant data. 

 

Figur 26 Første login på Medicinkortet med NemID 
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Figur 27 Login med selvvalgt kode på Medicinkortet 

Medicinkortet 

Under fanen Medicinkort kan man se egen praktiserende læge. Dette kan betegnes som 

en ”hjem” fane, da de eneste informationer er noget, man som bruger – forhåbentlig – 

allerede kender til (Figur 28). 
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Figur 28 "Hjem"-side på Medicinkortet 

Min Medicin 

Under denne fane kan man som bruger se Aktuel medicin (Figur 29) og Afsluttet medicin 

(Figur 30). Her har man som bruger et godt overblik over den medicin, man på nuvæ-

rende tidspunkt benytter, samt den medicin man har været på tidligere og har afsluttet. 

Under begge underfaner er det muligt at trykke sig ind på den pågældende medicin og se 

information omkring den. Altså ikke blot det medicinske navn, men også hvad medicinen 

indeholder, og hvad man som patient har fået det imod. Dette kan give være med til at 

give borgeren et overblik over sygdomme og recepter, hvis man har glemt, hvilken medi-

cin man tager og hvorfor. Det samme gør sig gældende for afsluttet medicin. Her benyttes 

også en af gestaltlovene – forventet fortsættelse – som er brugerens forventning om en 

fortsættelse. Dette kan ses på Figur 30, da den røde pil til højre under hvert lægemiddel 

indikerer, at der er en fortsættelse, hvis man trykker på den. Der er ligeledes tale om af-

fordance begrebet signifier.  
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Figur 29 Aktuel medicin på Medicinkortet 

 

Figur 30 Liste over afsluttet medicin på Medicinkortet 
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Recepter 

Fanen Recepter fungerer på samme måde som fanen Min medicin, dog med recepter i ste-

det. Underfanerne hedder her Åbne recepter (Figur 31) og Udleveringer (Figur 32). Man 

har samme muligheder og funktioner som i fanen Min medicin. Gestaltloven om forventet 

fortsættelse benyttes også her på Figur 32, da princippet er det samme som under fanen 

Min medicin. Loven om lighed benyttes her, da fanen og mulighederne er identiske med 

den forrige fane.  

 

Figur 31 Åbne recepter på Medicinkortet 
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Figur 32 Liste over udleveringer på Medicinkortet 

Forny recept 

Under fanen Forny recept er der mulighed for at ansøge om at få fornyet sin recept. Dette 

er meget brugervenligt, da det gør processen ved at få fornyet sin recept meget enkel og 

fjerner besværet ved at skulle kontakte sin praktiserende læge. Der er to underfaner her-

under – Forny (Figur 33) og Status (Figur 34), hvor fanen Forny viser den medicin, man 

kan ansøge om at få fornyet, og Status viser hvor langt brugerens anmodning er. Dette 

giver et simpelt overblik og fungerer brugervenligt. 
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Figur 33 Viser recepter der kan fornyes på Medicinkoret 

 

Figur 34 Viser status på anmodninger om fornyelse af recepter på Medicinkortet 
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Handlingsforløb 

 

Figur 35 Handlingsforløbet viser, hvornår Medicinkortet indgår i casen 

Medicinkortet træder til i handlingsforløbet fra start, da patienten i den fiktive case – 

selvom det ikke står skrevet – sagtens har kunnet have behov for smertestillende medi-

cin. I nogle tilfælde er smertestillende håndkøbsmedicin ikke nok, og derfor kan der ud-

skrives smertestillende i større pakker eller højere dosis på recept. Under udredningen 

kan der også udskrives medicin eller forlænges noget allerede udskrevet. Denne medici-

nering kan vare i længere tid – i nogle tilfælde – helt indtil behandlingsforløbet er slut. 

Efter operationen kan patienten også have smerter og derfor kan der – igen – udskrives 

medicin.  

SWOT 

Vi har valgt, at det i vores projekt giver bedst mening at ændre trusler til mangler, når vi 

analyserer applikationerne. 

Styrker Svagheder 

- Let overblik over medicin 

- Informationer omkring medicinen 

(Dosis, hvorfor man modtog den 

med mere) 

- Kronologisk rækkefølge på medici-

nering 

- Viser ikke alt modtaget medicin 
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- Let at navigere rundt i 

Muligheder Mangler 

- Kategorisering af medicin 

- Samarbejde med sundhedsjourna-

len 

- Manglende medicinering i historik 

- Begrundelsesfelt under Forny 

Delkonklusion  

Medicinkortet fungerer godt – set ud fra dens muligheder. Man har et let og enkelt over-

blik over aktuelt- og afsluttet medicin samt recepter. Medicinkortet har den styrke, at man 

som bruger kan se relevant information omkring sin medicinering. Både afsluttet og ak-

tuel. Dette gør giver brugeren mulighed for at se dosering samt hvad medicinen virker 

mod. Samtidig med dette er der mulighed for at undgå besvær ved at skulle kontakte 

praktiserende læge, hvis man som bruger har behov for at få fornyet en recept. Medicin-

kortet er dog en individuel applikation, der ikke samarbejder på tværs med andre appli-

kationer. Der er god mulighed for, at Medicinkortet kunne fungere mere optimalt med 

bedre referencer til sundhedsjournalen. Medicinkortet samarbejder med MinLæge, da 

MinLæge henviser til Medicinkortet, når man som bruger trykker på Medicin. Det kunne 

derfor være en god mulighed for Medicinkortet at henvise, hvis ikke samarbejde, med 

sundhedsjournalen, så man derfor kan se hele sygdomsforløbet og grunden til medicine-

ringen.  

 MinSundhed 

Sundhed.dk har udviklet applikationen MinSundhed på anmodning fra Danske Regioner18. 

MinSundhed er tilegnet myndige, danske statsborgere, så de kan få et let overblik over 

deres helbredsoplysninger. Danske Regioners visionen for MinSundhed applikationen er, 

at man kan booke tider hos læger og speciallæger på hospitalet, modtage beskeder og 

holde videokonsultationer med sin praktiserende læge. Næstformanden i Danske Regio-

ner, Ulla Astman, har udtalt, at man gerne ser, at hver tredje konsultationen hos ens prak-

tiserende læger kommer til at foregår digitalt. Budgettet for applikationen ligger på 5-10 

millioner kroner (Petersen, 02.10.2018).  

 

18 Danske Regioner er en interesse- og arbejdsgiverorganisation for de fem danske regioner (Danske 
Regioner, u.d.) 
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Oprettelse af bruger  

Det kræver kun NemID for at bruge applikationen. Efter første login kan man oprette en 

kode, så man ikke behøver NemID fremover ved login. Ved oprettelse skal man acceptere 

samtykke til indhentning af medicinske allergier, hospitalsjournal, prøvesvar og mine no-

ter i applikationen. 

Hjem 

Hjem er startsiden, man lander på efter login. Her vises en del af en tidslinje, og nederst 

kan man tilgå ens nærmestes helbredsoplysninger, hvis de har afgivet fuldmagt til dette. 

I bunden til venstre kan man se noget af en boks men ikke hele teksten deri, hvilket er et 

eksempel på gestaltloven om forventet fortsættelse – dette fremgår af Figur 36. 

 

Figur 36 Fanen hjem i MinSundhed 
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Tidslinje  

Under kategorien Tidslinje er følgende fire faner: Alle, Prøvesvar, Journal og Noter.  

Af Figur 37 fremgår fanen Alle, hvor alle forløb ses delt op under en horisontal tidslinje, 

der giver et overblik over indholdet af de fire ovenstående faner. Af Figur 38 fremgår et 

eksempel på, hvordan et prøvesvar ser ud.  

 

Figur 37 Tidslinje over aftaler og prøvesvar 
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Figur 38 Eksempel på prøveresultat 

Find 

Fanen Find fremgår af Figur 39. Her kan applikationen ud fra GPS-lokation vise behand-

lere, sundhedstilbud og vagtlæge i området. Man også vælge et andet område, hvor man 

vil lede efter ovennævnte hjælp, så man er ikke bundet af telefonens placering.  

Under Find behandler er følgende: Hudlæge, Praktiserende læge, Psykolog, Øjenlæge, Gy-

nækolog, Psykiater, Reumatolog19, Øre- næse- og halslæge, Neurolog, Tandlæge, Tandple-

jer, Røntgenlæge, Plastikkirurg, Ortopædkirurg, Kirurg, Intern mediciner, Fysioterapeut, 

Fodterapeut, Ergoterapeut, Børnelæge og Narkoselæge.  

Under Sundhedstilbud er følgende: Akut/subakut indsats (65-) – Akut/subakut indsats 

(65+), Psykiske lidelser, Rådgivning – Alkohol – Alkohol, graviditet og barsel, Misbrug – 

 

19 gigtlæge 
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Alkohol, Misbrug – Demens – Diabetes type 1 og 2 - Diabetes type 1 og 2, Hjerte-kar-syg-

domme – Faldforebyggelse – Graviditet og barsel – Hjerte-kar-sygdomme – KOL – KOL, 

træning – Kost, Rådgivning og støtte, Træning – Kræft – Misbrug – Muskel og skeletlidel-

ser, træning – Psykiske lidelser – Rådgivning og støtte – Rygning – Stress – Træning. 

  

Figur 39 Fanen Find viser kort over sundhedstilbud         

Profil 

Under Profil vil den praktiserende læge være oplyst. Ydermere vil medicinske allergier 

fra ens hospitalsjournal være oplyst her, men allergier registreret af ens praktiserende 

læge, vil derimod ikke være oplyst her. Fanen Profil kan ses af Figur 40. 
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Figur 40 Profil viser oplysninger om brugeren 

Handlingsforløb 

 

Figur 41 Handlingsforløbet viser, hvornår MinSundhed indgår i casen 
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MinSundhed vil man se i starten på handlingsforløbet af casen (Figur 41), hvor der bliver 

taget røntgen på skadestue og de efterfølgende supplerende røntgenbilleder og notat fra 

udredning. Man vil yderligere se notat fra MR-scanningen og efterfølgende operation.  

SWOT 

Vi har valgt, at det i vores projekt giver bedst mening at ændre trusler til mangler, når vi 

analyserer applikationerne.  

Styrker Svagheder 

- MinSundhed viser behandlere  

- Vidtgående men stadig simpel  

- Medicinsk ordbord indbygget 

- Ønskeknappen (se Figur 42) 

- Fryser og skal genstartes 

- Man kan ikke se forudgående afta-

ler  

- Man kan ikke bestille, flytte eller 

aflyse aftaler i applikationen 

- Diagnosticerede allergier er ikke 

oplyst endnu 

- Man kan ikke udfylde spørgeske-

maer 

Muligheder Mangler 

 - Informationer fra egen læge 

- Oplysninger om medicin 
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Figur 42 Ønskeknappen 

Delkonklusion 

Det, der adskiller MinSundhed fra andre sundhedsplatforme, er blandt andet en indlagt 

medicinsk ordbog i applikationen, som markerer medicinske udtryk med rød, så i tilfælde 

af, at man ikke ved, hvad det betyder, kan man trykke på ordet og få en forklaring. Udover 

dette er visionerne for applikationen mere vidtgående, når det kommer til praktiserende 

læger. Her vil man have videokonsultationer mellem brugerne og alment praktiserende 

læger. I forhold til andre applikationer refererer MinSundhed direkte med links til mange 

andre applikationer i sundhedssektoren. Brugervenligheden er god, men som med MinSP 

er der en del børnesygdomme i applikationen, hvilket blandt andet gør at skærmbilledet 

fryser.  
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Figur 43 Brugeres vurderinger på App Store 

 MinLæge 

MinLæge er en borgerrettet applikation, der skal gøre det nemmere for borgere at komme 

i kontakt med deres praktiserende læge og for at se sundhedsmæssig information. Bru-

geren kan se information om egen læge, aftaler med lægen, vaccinationer med mere som 

fremgår i denne analyse. Applikationen er tilgængelig for brugere både på App Store og 

Google Play (Min Læge app, 28.06.2019). 

Min Læge 

Brugeren skal bruge NemID første gang, der logges ind på applikationen, derefter har bru-

geren mulighed for at logge ind med en 4-cifret kode, som brugeren selv opretter, eller 

ved brug af touch ID. 

Efter log ind vil brugeren blive ført til forsiden. Her kan brugeren se oplysninger om sin 

egen praktiserende læge såsom lægens navn, kontaktoplysninger, træffetid og adresse. 

Derudover har brugeren mulighed for at ringe eller skrive til sin læge. På forsiden kan 

brugeren swipe til venstre og se kontaktoplysninger samt åbningstider for nærmeste 

vagtlæge. Her er ses et eksempel på gestaltloven om forventet fortsættelse, da brugeren 
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på forsiden ser boksen med oplysninger om sin praktiserende læge, og til højre, en lille 

del af boksen med oplysninger om nærmeste vagtlæge. Under boksen ses også to prikker, 

hvor den ene er farvet og den anden er grå. Dette er også et eksempel på ovennævnte 

gestaltlov. Når brugeren ser den lille del af boksen, forventes det, at der er mere, og derfor 

ved brugeren, at man kan swipe til siden (Figur 44). 

 

Figur 44 Viser forsiden på MinLæge 

Indbakke 

Under fanen Indbakke kan brugeren se en liste over de beskeder, brugeren har modtaget 

eller sendt til sin læge eller sygeplejersken. Hvis brugeren ønsker at skrive en ny besked, 

kan dette gøres via plustegnet øverste højre, som ses på Figur 45. Dette er en signifier der 

viser, at der er flere muligheder ved at trykke på symbolet ”+”. Når brugeren trykker på 

plustegnet, dukker der et vindue op, hvor man kan skrive en besked og vælge modtager, 

her kan man vælge lægen eller sygeplejersken. Ved at beskeden har grå streger over- og 

under sig, viser det, at det tilhørende inden for denne boks hører sammen. Her benyttes 

loven om lukkethed. 
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Figur 45 Liste over modtagende beskeder 

Aftaler 

Under Aftaler kan brugeren se en liste over sin kommende og tidligere aftaler med prak-

tiserende læge (Figur 46). Ligesom i indbakken er der her også et plustegn øverst i højre 

hjørne, dog giver plustegnet kun muligheden for at ringe ind til sin læge og ikke at bestille 

tid direkte igennem applikationen. Sundhedsdatastyrelsen forventer, at det bliver muligt 

at gøre i løbet af 2019 (Min Læge app, 28.06.2019). Når plustegnet går igen under begge 

faner, kan vi tale om gestaltloven lighed. Når brugeren ser den samme knap forskellige 

steder, forventer denne også, at applikationen gør det samme. Under begge faner har bru-

geren mulighed for selv at tilføje en besked eller for at få arrangeret en ny tid hos lægen.   
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Figur 46 Liste over aftaler 

Mere 

Figur 47 viser fanen Mere, der indeholder yderligere funktioner; Henvisninger, Vaccinati-

oner, Medicin og Diagnoser. Her finder man også funktionerne; Support, Profil, Indstillin-

ger, Privatlivspolitik, Om Min Læge og Vurdér appen. Her benyttes loven om lighed, da den 

menneskelige logik siger, at almindelig skrift under en markeret overskrift viser, at skrif-

ten under er tilhørende den. Under Vaccinationer kan brugeren både se udførte og anbe-

falede vaccinationer. Henvisninger viser brugerens aktuelle henvisninger fra egen læge, 

og Diagnoser viser brugerens kroniske diagnoser. Funktionen Medicin giver ikke bruge-

ren nogle oplysninger, men er blot en genvej til applikationen Medicinkortet, vi tidligere 

har redegjort for.  

Under fanen Mere har man også her brugt gestaltloven om Forventet fortsættelse. Under 

Indstillinger kan brugeren se halvdelen af kategorien under Figur 47, og derfor forventer 

man, at der er mere længere nede. 
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Figur 47 Liste over yderligere funktioner i applikationen 

Handlingsforløb 

 

Figur 48 Handlingsforløbet viser, hvornår MinLæge indgår i casen 
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Når vi ser på, hvor MinLæge kan bruges i handlingsforløbet (Figur 48) af vores fiktive 

case, så ser det nøjagtigt ud som ved Medicinkortet (Figur 35). Den kan bruges allerede 

ved første røntgen, hvor der muligvis har været udskrevet noget smertestillende – selvom 

det ikke står i casen. Derefter kan den bruges ved andet røntgen samt udredning, hvor 

der også kan udskrives eller forlænges en recept. Til allersidst kan applikationen også 

bruges efter operationen, hvor der igen kan udskrives eller forlænges en recept. 

Dette er skyldes at den eneste funktion i applikationen, som kan anvendes i løbet af hand-

lingsforløbet, er Medicin, hvilket i virkeligheden ikke er en funktion i MinLæge, men der-

imod en genvej til applikationen Medicinkortet, som tidligere nævnt.  

SWOT 

Vi har valgt, at det i vores projekt giver bedst mening at ændre trusler til mangler, når vi 

analyserer applikationen. 

Styrker Svagheder 

− Brugervenlig 

− Nem at finde rundt i 

− Nem at logge på 

− Aftaler sorteret efter dato 

− Fryser ikke under brug 

− Fungerer kun til praktiserende 

læge 

− Ikke nok info om vaccinationer 

− Brugeren kan ikke bestille tid di-

rekte igennem applikationen 

− Beskeder er ikke sat sammen i en 

samtale tråd, men hver besked er 

for sig selv 

Muligheder Mangler 

− Inkludér hospitals aftaler 

− Integrerer system i klinikerne, så 

brugeren kan bestille tid på appli-

kationen 

− At vise Medicin i stedet for at 

skulle installere en ekstra applika-

tion 
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Delkonklusion 

Applikationen fungerer meget godt til dens formål, dog er der stadigvæk plads til forbed-

ring. Beskedfunktionen kan være meget bedre, hvis beskederne var sat sammen i tråde, 

så man ikke har en samtale med sin læge, der er spredt ud. Ydermere vil det også gøre en 

stor forskel, hvis brugeren havde muligheden for at bestille tid hos sin læge direkte på 

applikationen. Det er også besværligt og virker måske lidt unødvendigt, at brugeren skal 

installere en ekstra applikation for at kunne se sin medicin. Udover det er MinLæge en 

god applikation, der kan det vigtigste, såsom at give adgang til oplysninger om læge, om 

brugeren, overblik over aftaler med lægen samt gør det nemmere at kontakte lægen. Hvis 

applikationen også kunne vise aftaler med hospitaler, så havde den havde den muligvis 

fået en ekstra stjerne på App Store og Google Play. 

 MinSP  

Sundhedsplatformen er et nyt (2017) it-system for offentlige hospitaler og psykiatrien i 

Region Hovedstaden og Region Sjælland. MinSundhed applikationen er en forenklet ver-

sion af MinSundhedsplatform.dk. Ifølge udviklerne er MinSundhed tilpasset de folk, der 

skal bruge det i hverdagen herunder lægefagligt personale (Spørgsmål og svar, 

24.01.2019), det er dog modstridende eller i mindre grad, hvad det lægefaglige personale 

oplever (SP fylder meget, 21.01.2019). I forbindelse med affordance giver MinSP bruge-

ren muligheder for at interagere på et område, som hidtil har været forbeholdt sundheds-

personale. Det, at brugere vil få adgang til selv at bestille, ændre og aflyse tider er unikt 

for sundhedsplatformen og for brugerne en væsentlig ændring i, at man selv kan styre 

det.  

Oprettelse af bruger  

For at bruge MinSP skal man logge ind med NemID og acceptere brugsvilkår for brug af 

applikationen. Oprettelsen af bruger tager under et minut, og derefter kræves der i ud-

gangspunktet ikke yderligere information fra brugeren - kun hvis sundhedsfagligt perso-

nale har sendt spørgeskema(er). Efterfølgende login kræver ikke NemID, da man kan op-

rette login med 4-cifret kode, hvilket vil få brugeren til at være mere tilbøjelig til at bruge 

applikationen. 
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“Det vildt irriterende, at jeg skal ha’ det der nøglekort frem hver gang, fordi jeg ikke har det 

på mobilen, men ellers synes jeg, at det er fint. Der er en masse sikkerhed omkring det, og 

det er selvfølgelig meget godt.”20 

Min Læge  

Den eneste information man som bruger får oplyst, er navnet på ens egen lægeklinik, som 

det fremgår Figur 49. 

 

Figur 49 Forside for Min SP 

Prøvesvar 

Under Prøvesvar kan man se, at der foreligger resultater på prøver samt resultatet. Man 

får muligvis en notifikation via applikationen, når et prøvesvar bliver tilgængeligt (Figur 

50; Figur 51). Det svarer til, at man får en privat mail om, at der er post i ens e-Boks fra 

hospitalet eller psykiatrien.  

 

20 Bilag, Interview 2.1 med Emma 
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Figur 50 Liste over prøvesvar 

 

Figur 51 Eksempel på et prøvesvar 
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Meddelelser  

Her kan man læse og skrive beskeder til sundhedsfagligt personale.  

Aftaler  

Her fremgår fremtidige og tidligere ambulante aftaler. Man kan selv oprette en aftale via 

denne funktion i applikationen. Det er også muligt at aflyse eller flytte en aftale.  

Sundhedsoplysninger 

Sundhedsoplysninger er delt op i to kategorier – Aktuelle diagnoser og Allergier. Selvom 

der står, at man ikke har nogle registrerede allergier, er det på ingen måde retvisende. 

For selv at tilføje skal man logge ind på MinSundshedplatform.dk. Inde på MinSundheds-

platform.dk står der, at man kun kan se registreringer fra en begrænset periode af afde-

linger, der bruger sundhedsplatformen. Diagnoser bliver oprettet, når man får en diag-

nose som udfald af et besøg på en afdeling, og vil være synlig under diagnoser, så længe 

forløbet er i gang (Min Sundhedsplatform, u.d.). På Figur 52 ses eksempel på aktuel diag-

nose. 

 

Figur 52 Liste over aktuelle diagnoser 
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Spørgeskemaer  

Der er kun spørgeskema(er) synlige, hvis fagpersonel har sendt det med henblik på ud-

redning.  

Mine målinger  

I denne del af applikationen vil man i visse tilfælde skulle indtaste målinger for at følge 

udviklingen i for eksempel puls, blodtryk og blodsukker. Det sundhedsfaglige personale 

vil så kunne følge op på målingerne via applikationen (Min Sundhedsplatform, u.d.). 

 

Figur 53 Handlingsforløbet viser, hvornår MinSP indgår i casen 

Handlingsforløb 

I MinSP vil man i handlingsforløbet (Figur 53) se indkaldelserne til røntgen og udredning, 

henvisninger til en overlæge, MR-scanning og henvisning da det vises under aftaler og 

prøvesvar.  

SWOT 

Vi har valgt, at det i vores projekt giver bedst mening at ændre trusler til mangler, når vi 

analyserer applikationerne. 
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Styrker Svagheder 

- Visionen om videokonsultationer  

- Man kan selv oprette, aflyse og 

flytter tider 

- Man kan udfylde spørgeskemaer  

- Fryser og skal genstartes 

- Diagnosticerede allergier er ikke 

oplyst endnu 

- Risiko for fejlmedicinering 

Muligheder Mangler 

- Videokonsultationer mellem sund-

hedsfaglig person og patient 

- Informationer fra egen læge 

Delkonklusion 

I læseguiden på MinSP bliver man henvist til e-Boks, MinSundhedsplatform.dk og Bor-

ger.dk, hvor der er mere information tilgængelig. Applikationen MinSP er meget simpel, 

men på samme tid overflødig. Man får en notifikation om, at der kommet en indkaldelse i 

MinSP, men når man derefter er inde i applikationen og har læst meddelelsen, vil det 

fremgå at e-Boks er nødvendig for yderligere information. Når man skal se prøvesvar eller 

diagnoser fra indkaldelsen, skal man bruge MinSundhedsplatform.dk, som kun viser en 

brøkdel af, hvad man kan se inde på Sundhed.dk. Sundhedsplatformen har kostet 2.8 mil-

liarder danske kroner, men er stadig ikke udviklet færdig. Derfor mener overlægerådet i 

Region Sjælland, at den skal afvikles, da den er til fare for patienterne grundet fejlmedici-

nering (Nathan & Korsgaard, 13.09.2019), visitering og henvisninger (Madsen, 

12.10.2019). I Apples App Store scorer den 1,6 af 5 (Figur 55) og i Google Play scorer den 

2,7 af 5 (Figur 54). Det vigtigste at tage med fra MinSP er at have fokus på sundhedsper-

sonalets dagligdag, hvis de skal bruge en potentiel platform til at kommunikere med pa-

tienterne. 
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Figur 54 Viser ratings og udtalelser om applikationen på Google Play 
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Figur 55 Viser ratings og udtalelser om applikationen på App Store 

 Design 

Dette afsnit dækker over, hvilke refleksioner og overvejelser vi har gjort os med henblik 

på vores produkt. Som tidligere nævnt er vores mål at skabe en brugervenlig platform, 

som skal imødekomme de problematikker man møder, når man skal se sine indkaldelser 

og aftaler hos sundhedssektoren. Problematikkerne er beskrevet ud fra et diagnostisk 

kort21, som danner grundlag for selve designet. Det diagnostiske kort afdækker proble-

matiske situationer, vi har indsamlet ved empiri – interviews samt spørgeskema. 

Først og fremmest er formålet – som angivet fra start – at skabe et brugervenligt design. 

Det ønskede design fremgår af en mock-up. Vi har lavet seks billeder, der viser hvordan 

vi ser en løsning på vores problemformulering. De seks billeder viser loginprocessen 

 

21 Teknik, der analyserer en problematisk situation samt forsøger at løse problematikken (Bødker, 
Simonsen, & Kensing, 2008) 
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samt de fire faner; Hjem, Kalender, Mere og Generelt, som vi vil gå i dybden med i det ne-

denstående.  

Selve idéen til udseendet og opsætningen er som tidligere nævnt blandt andet kommet af 

vores empiri samt analyserne af de eksisterende applikationer, hvor vi ved det ud fra det 

SWOT-analyser og fælles diagnostisk kort fundet frem til styrker og svagheder ved de 

forskellige applikationer. Konklusion af dette er, at det er det mest optimalt at bygge vi-

dere på applikationen MinSundhed, da den allerede indeholder en lang række sundheds-

data, men stadig mangler den mest essentielle del for vores fokus – indkaldelser og afta-

ler. Derfor er udseendet og opsætningen på nogle områder meget ens med denne, dog 

med vores eget præg og kategorierne er også placeret en smule anderledes.  

Login 

Første billede – Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. – viser, hvordan vi forestiller os, at 

applikationen vil se ud, når man første gang benytter den og skal logge ind. Man skal re-

gistrere sig med NemID, så man på den måde kan hente brugeren sundhedsoplysninger 

andre steder fra.   
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Figur 56 Første login med NemID 

Figur 57 viser, hvordan vi efterfølgende forestiller os, at man kan oprette en 4-cifret kode 

med kan logge ind med – eller hvis man ønsker – benytte sig af enten touch- eller Face ID. 

For at kunne oprette login med selvvalgt kode forudsættes det, at man samtykker til ned-

hentning af egne personfølsomme data.  
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Figur 57 Login med selvvalgt 4-cifret pinkode 

Hjem 

Af Figur 58 fremgår fanen Hjem. Her ses forskellige kategorier man kan vælge mellem 

efter behov - Praktiserende læge, Hospitaler, Privathospitaler og Speciallæger. Under hver 

af kategorierne vil man se en liste med aftaler, det vil ligeledes være muligt at booke, af-

lyse eller anmode om ændring af fremtidig aftale. De specifikke aftaler og indkaldelser vil 

desuden vises under næste fane Kalender. 

Under fanen Hjem vil man desuden kunne se små artikler vedrørende sundhedssektoren 

og nye funktioner i applikationen, hvor vi har benyttet os af gestaltloven om Forventet 

fortsættelse samt fysisk begrænsning, da man kan se et stykke af næste artikel til højre. 

Derudover ved man også, at man kan scrolle ned, da man ikke kan se artiklens bund. Man 

kan også argumentere for, at det er en kulturel begrænsning, når fanens figur afbilleder et 

hus. Man vil ofte forbinde et billede af et hus i en applikation med forside.   
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Figur 58 Kategorier under fanen Hjem 

Kalender 

Som det ses af Figur 59 er anden fane Kalender. Her ses et samlet overblik over indkal-

delser og aftaler – både på i kalenderformat og som liste. Desuden er det muligt ved tryk 

på knappen i højre hjørne at synkronisere kalenderen med den lokale kalender i mobil-

telefonen, hvis dette ønskes.  

Ligesom ved Hjem er der tale om forventet fortsættelse og fysisk begrænsning i listen af 

aftaler, når man kan antyde en halvdelen af en aftale. Man ser ligeledes den kulturelle 

begrænsning, da man gør brug af et billede af en kalender i som fanens figur – her forven-

ter vi også at det, der kommer frem, vil være en kalender, da vi er vant til det. 
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Figur 59 Kalenderoversigt under fanen Kalender 

Mere 

Tredje fane er Mere, som det fremgår af Figur 60. Fanen mere indeholder; Journal, Prøve-

svar, Allergier, Henvisninger, Medicin og Akuthjælp.  

Under Journal vil man kunne se journalnotater skrevet af sundhedsfagligt personale. Prø-

vesvar viser selvsagt svar på fortagende prøver. Det samme gælder for Allergier, der viser 

diagnosticerede allergier. Aktuelle – og tidligere henvisninger kan ses under Henvisninger 

og Akuthjælp viser nærmeste sted at få akut hjælp. Medicin, som er længere nede i listen, 

viser aktuelle - og tidligere medicin recepter samt giver brugeren mulighed for at anmode 

om at forny recept. 
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Som nævnt i de tidligere afsnit er der her igen tale om forventet fortsættelse samt kultu-

relle – og fysiske begrænsninger.  

 

Figur 60 Kategorier under fanen Mere 

Generelt 

Sidste fane er Generelt (Figur 61), hvor man har følgende kategorier: 4-cifret kode/touch 

ID/face ID, Samtykke, Cookie samtykke, Support og Log af. 

Under kategorien 4-cifret kode/touch ID/face ID kan man ændre eller opdatere loginme-

toden. Under Samtykke kan man læse omkring, hvad man har samtykket til – ligeledes 

gælder det for Cookie samtykke. Under Support kan man finde informationer omkring, 

hvor man kan få support og se svar mest hyppige spørgsmål. Sidst men ikke mindst ses 

den røde boks, hvor man kan logge ud.  
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Igen har vi gjort brug af figurer, der giver brugeren en indikation om, hvad kategorien 

handler om og vi kan argumentere for forventet fortsættelse og fysisk- og kulturel be-

grænsning. Den røde farve forbinder man ofte med at logge ud i applikationer, og vi for-

venter, at vi kan scrolle ned, idet vi kun kan se halvdelen af feltet.  

 

Figur 61 Kategorier under fanen Generelt 

Det er værd at bemærke, at der under hver fane figurer en møtrik. Denne knap åbner op 

til Indstillinger i applikationen. Før det første er der tale om kulturel begrænsning, da de 

fleste vil forvente, at dette symbol vil føre til indstillinger. Desuden benytter vi os af ge-

staltloven om Lighed idet symbolet under alle fanenerne vil føre til Indstillinger. 
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 Diskussion og refleksion 

Vi har lært at processen bag en spørgeskemaundersøgelse ikke alene skal baseres på egne 

hypoteser, men at vi eventuelt kan bruge kvalitative interviews til at opsætte en hypotese 

og til at be- eller afkræfte vores problemstilling, før vi laver et spørgeskema. Dette sørger 

for ekstern validitet.  

For at sikre at dem, vi sender spørgeskemaer ud til, forstår spørgsmålene som vi gør, For 

at dem vi sender spørgeskemaer ud til, forstår spørgsmålene som vi gør, bør vi undersøge 

hvorvidt spørgsmålene tolkes sådan af modtageren, eller om det er indforstået for os som 

afsender. Ved at stille et spørgsmål for bagefter spørge hvordan de forstår spørgsmålet 

og hvorfor de valgte det blandt de givne svarmuligheder., Hvis vi gør dette, bør vi efter-

følgende spørge, hvorfor vedkommende har foretaget det valg. Med denne fremgangs-

måde bruger vi den kvalitative metode til at skabe et solidt fundament for vores kvanti-

tative spørgeskemaundersøgelse, hvilket øger projektets validitet. Yderligere vil det 

hjælpe at undersøge de første besvarelser, så man kan trække skemaet tilbage og fore-

bygge eventuelle fejltolkninger. 

Projektet har haft en elaborativ tilgang, og derfor har vores vision omkring et brugbart 

design udviklet sig. Dette er sket grundet den indsamlede empiri og nytilkommet data. 

Derved har udgangspunktet i designet ikke holdt, da dataet var unyttigt – i forhold til 

første idé. Efter den kvantitative undersøgelse gav data omkring kendskabet til applika-

tionerne og ikke sygdomsforløb. Derved ændrede vores udgangspunkt omkring analyse 

sig og derfor blev det, det kvalitative interview der gav grundlag for vores vision omkring 

design, efter de interviewede udtalte sig omkring besværligheder og besvarede spørgs-

målet; hvilken løsning ville være optimal? Efterfølgende tog vi disse subjektive besvarelser 

i betragtning,og kom vi frem til, at en applikation med al information samlet ville være 

den optimale løsning. 

I relation til dette fandt vi frem til at opsamle på vores metoder i forhold til teorien fra 

relevante forskere og den empiri, vi har indsamlet. Dette har vi gjort ved at benytte me-

toderne ud fra den litteratur, vi har fundet fra disse forskere. Empirien har været en fak-

tor, der har bundet metoder og teorier sammen, da tilgangen til metoder er brugt ud fra 
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de teorier, vi har benyttet. Dette blandt andet ved at benytte relevant teori i form af ind-

samling af empiri fra det kvalitative interview. Dernæst har vi benyttet teori til at designe 

vores visuelle mock-up for at have det mest brugervenlige- og nyttige design.  

Udover e-Boks er det forholdsvis nyt at bruge applikationer i relation til sundhedssekto-

ren, hvilket er tydeligt, når man ser på bedømmelserne og opdateringerne af dem. Det er 

primært fejl i udviklingen af applikationerne, der besværliggør brugen af dem. Da det er 

ældre mennesker, der optager mest plads i sundhedssektoren, kan det forklare, at brugen 

af sundhedsapplikationer ikke er mere udbredt, end det er. Man kan også spørge om 

sundhedsapplikationer blandt yngre mennesker har en anden betydning end hos den æl-

dre generation. Søger man på sundhedsapplikationer i App Store er de første resultater 

relateret til fitness- og diet. En anden mulighed er, at fordi mange af applikationerne er 

forholdsvis nye – og derfor stadig lider under en del fejl, har man ikke prioriteret at mar-

kedsføre disse applikationer endnu, hvorfor de ikke er kendte af den bredere befolkning. 

Samtidig skal man også overveje, at det tager tid for folk at tage nye teknologier til sig. Vi 

har været opmærksomme på, at digitale platforme inden for sundhedssektoren er under 

konstant udvikling, hvilket betyder hyppige opdateringer. For os betød den konstante 

fornyelse besværliggørelse af analysen af applikationerne, og det får projektets reliabili-

tet til at falde, da gentagende analyser ikke vil give samme udfald.  

 Konklusion 

Der findes på nuværende tidspunkt flere løsninger, som hver især indeholder nogle for-

skellige funktioner. I det nedenstående vil der konkluderes på forskellene i de forskellige 

løsninger. 

I MinSP har man mulighed for at oprette, aflyse eller flytte en aftale. Dette har man ligele-

des mulighed for på MinSundhedsplatform.dk, men det er dog kun i forhold til aftaler med 

praktiserende læge. e-Boks er kun lavet til at modtage Digital Post fra sundhedsmyndig-

heder og virksomheder. Den samarbejder med MinSP, hvor man i nogle tilfælde bliver 

videresendt fra. e-Boks kan derfor i modsætning til de to andre applikationer kun mod-

tage indkaldelser, og det er derudover kun indkaldelser til hospitaler. e-Boks har ingen 

funktioner, hvor man kan aftale, aflyse eller flytte en aftale eller indkaldelse – man kan 

blot forholde sig til den.  
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MinSundhed indeholder en række forskellige sundhedsdata blandt andet prøvesvar eller 

diagnoser, og når man skal se denne data, skal man benytte MinSundhedsplatform.dk – 

der indtil videre kun viser en brøkdel af, hvad man kan se inde på Sundhed.dk.  

 

Figur 62 Modellen viser, hvordan de forskellige digitale platforme placerer sig i handlingsforløbet 

Se Figur 62 for et samlet overblik. Med henblik på andre applikationer refererer MinSund-

hed direkte med links til mange andre applikationer i sundhedssektoren. Brugervenlig-

heden er god, men som med MinSP er der en del småfejl, der blandt andet får skærmbil-

ledet til at fryse. MinSundhedsplatform.dk giver brugeren mulighed for at kommunikere 

med sundhedspersonale, se sundhedsoplysninger (diagnoser og allergier) og prøvesvar. 

Dog kan platformen kun bruges af patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland, 

hvilket derfor kan gøre kommunikationen mellem regionerne mere besværligt.  

Ser man på brugervenligheden er opsætningen og brugen af applikationerne mere for-

enklede og samlede i MinSP og MinSundhed. e-Boks virker som udgangspunktet bruger-

venligt – forudsat at man har logget ind og er kommet igennem loginprocessen. 

Alle tre platforme indeholder en række forskellige funktioner hvoraf MinSP og MinSund-

hed minder mest om hinanden. e-Boks besidder færrest funktioner og herfra kan man kun 

modtage og se indkaldelser. MinSundhed er mest fyldestgørende, men mangler indkaldel-

ses- og aftale-funktionen, som ses i andre applikationer. Ud fra de eksisterende digitale 

applikationer – der er analyseret – fremgår det, at MinSundhedsplatform.dk på sigt har et 

ønske om at skabe en forenklet indkaldelsesplatform, der giver borgerne mulighed for 

selv at booke aftaler. Ved at borgeren selv booker en tid, har denne selv indflydelse på 

aftalens tidspunkt. Dette er dog endnu kun en vision. 
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Med udgangspunkt i undersøgelser af de eksisterende applikationer kan opstilles styrker 

og svagheder ved de enkelte applikationer, hvilket i sammendrag med kendte design-

mæssige krav kan drages til nytte i udviklingen af en ny applikation, der lever op til bru-

gernes krav. Ud fra undersøgelsen fremgår der af opgaven et bud på en applikation, der 

samler de for eksisterende applikationer i én samlet applikation og dermed gives et bud 

på en applikation, der forenkler indkaldelser og aftaler med sundhedssektoren. 
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