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1. Interviewguide 
Formelt – generelt for begge! 

• Kort præsentation af hvem vi er 

Vi er fem studerende fra RUC, der læser 1.semester af vores Humanistisk-

Teknologiske bachelor.  

Fortæl navne, etc. 

• Tak for din tid 

• Tid 

Vi regner med at interviewet vil vare …. 45 min til en time  

• Anonymt eller ej? 

• Lydoptager – GDPR-underskrivelse 

Må vi have lov at lydoptage interviewet?  

Lav underskrift / Optag bekræftelse 

Vi sletter naturligvis lydoptagelsen efter vi har lavet transskriberingen 

Start optager – lav lydprøve 

• Vi er her fordi… 

Vi ønsker at undersøge hvordan kan vi ved hjælp af en digital platform samle og 

forenkle indkaldelser og aftaler med sundhedssektoren. 

Med at “samle” mener vi med henblik på at samle aftaler fra både praktiserende læge og 
hospitaler, etc.  

Med at “forenkle” mener vi med henblik på, at man får den helt konkrete info omkring 
tid, sted, etc., når man åbner appen uden først at skulle “lede”. 

• Kort præsentation af hvem den interviewede er 

Kan du præsentere dig selv – evt. navn, alder, stilling, kronisk sygdom etc. 

Interviewspørgsmål til sundhedsfagligt personale (som også kan have oplevet 
problemet privat) 

Som sundhedsfagligperson: 
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1. Bruger du i din erhverv sundhedsplatformen? Og hvor ofte bruger du den? 

2. Hvordan oplever du sundhedsplatformen? 

3. Hvorvidt er de platforme du bruger opbygget med hensyn til din 

arbejdsgang?  

4. Hvilke fordele ser du ved sundhedsplatformen? 

5. Hvilke ulemper ser du ved sundhedsplatformen? 

6. Har du andet at tilføje omkring sundhedsplatformen? 

Som privatperson: 

7. Har du tidligere modtaget en indkaldelse eller besked fra 

sundhedssektoren (hospitaler), og i så fald hvor modtog du den? 

8. e-Boks mht. beskeder fra sundhedssektoren 

a. Hvordan oplever du e-Boks, når du får en besked eller indkaldelse 

fra sundhedssektoren? 

b. Hvordan oplever du opsætningen på e-Boks? 

c. Hvilke fordele ser du ved e-Boks? 

d. Hvilke ulemper ser du ved e-boks? 

9. Kender du til nogle af følgende applikationer MinSP, Aftalebogen, 

MinMedicin, MinLæge? 

Hvis ja; 

a. Har du selv benyttet én eller flere af dem? 

For hver enkelt app; 

i. Hvordan oplevede du applikationen? 

ii. Hvilke fordele ser du ved applikationen? 

iii. Hvilke ulemper ser du ved applikationen? 

iv. Har du andet at tilføje omkring applikationen? 

10. Hvad ville du mene, der skulle til for at forbedre kontakten fra 

Sundhedssektoren? 

                           a. Hvis der skulle være en platform, som kan afhjælpe 

problematikkerne, hvad ville du mene at den skal indeholde?  

                           b. Hvordan mener du at den skal være opbygget? 
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Interviewspørgsmål til privatpersoner 

• Start først ud med case forklaring 

1. Har du tidligere modtaget en indkaldelse eller besked fra 

sundhedssektoren (hospitaler), og i så fald hvor modtog du den? 

2. e-Boks mht. beskeder fra sundhedssektorenn 

a. Hvordan oplever du e-Boks, når du får en besked eller indkaldelse 

fra sundhedssektoren? 

b. Hvordan oplever du opsætningen på e-Boks ifm. 

Besked/indkaldelse? 

c. Hvilke fordele ser du ved e-Boks? 

d. Hvilke ulemper ser du ved e-boks? 

3. Kender du til nogle af følgende applikationer sundhed.dk, MinSP, 

Aftalebogen, MinMedicin, MinLæge? 

Hvis ja; 

a. Har du selv benyttet én eller flere af dem? 

For hver enkelt app; 

i. Hvordan oplevede du applikationen? 

ii. Hvilke fordele ser du ved applikationen? 

iii. Hvilke ulemper ser du ved applikationen? 

iv. Har du andet at tilføje omkring applikationen? 

4. Hvad ville du mene, der skulle til for at forbedre kontakten fra 

Sundhedssektoren? 

                           a. Hvis der skulle være en platform, som kan afhjælpe 

problematikkerne, hvad ville du mene at den skal indeholde?  

                           b. Hvordan mener du at den skal være opbygget?  
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2. Transskribering af interviews 
Interviewet tager udgangspunkt i spørgsmålene fra Interviewguiden – se bilag 1. 

Interviewguide.  

 Interview af Lukas Vad, 31.10.2019 
Interviewet er foretaget den 31.10.2019 hjemme hos Lukas og er udført af Alberte (A), 

Mathias (M) og Hamed (H). 

Interviewet har en varighed på 21:10 minutter.  

[00:01] A: … Godt. Hvad hedder det, øhm, det vi så’n som vi selvfølgelig kommer lidt 

tilbage til, hvad det er at projektet, øh… egentligt sådan omhandler. Det er – altså vi vil 

gerne prøve at undersøge, hvordan vi ved hjælp af en digital platform kan samle og 

forene indkaldelser og aftaler i sundhedssektoren – eller med sundhedssektoren. Øhm… 

Og i forhold til at samle dem, så altså at vi gerne vil samle, øh – hvad hedder det, øh – 

praktiserende lægers aftaler og hospitaler, så vi ligesom afgrænser det kun til de to. Der 

er jo mange forskellige, øh... hvad hedder det – øh... aftaler eller indkaldelser man kan 

have i sundhedssektoren… Men vi har valgt at fokusere på de to sammen.  

Øhm… Og så i forhold til at forenkle det, der er det, at vi gerne vil have, at man har noget 

meget konkret info sådan noget som tid, sted, afdeling, læge – alt sådan noget... Meget 

simpelt opstillet, så man ikke skal lede, og det er altså sådan rundt i de forskellige 

aftaler man har, så det står sådan mere simpelt inden i en… en app – altså, vi vil gerne 

have at produktet er en app. Og så kan man få det her lette og overskuelige overblik 

derinde, ikk?  

Øhm… Ja…  

(Spørgsmål til medinterviewere) 

[01:06] A: Jeg ved ikke, om I har noget mere at tilføje til lige det?  

[01:08] H: Mmhn, næh 

[01:09] M: Nej…  

(Spørgsmål til den interviewede) 

Ikke andet, end om det er i orden, at vi optager?  
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[01:13] L: Det er det i hvert fald – det er det i hvert fald 

[01:14] A: Yes – perfekt! Så kunne vi egentligt bare godt tænke os at høre lidt om dig? 

Bare hvem du er? 

[01:15] L: Om hvem jeg er?  

[01:20] A: Ja? 

[01:21] L: Hva, hvad tænker I sådan med, øhh? 

[01:22] A: Bare dit navn, alder… 

[01:23] L: Jeg hedder Lukas, er 25, er, øhh… arbejder i en butik, som butiks… øhh… 

trainee – elevtrainee - øhm… og… ja. Jeg har selv været igennem hele den der mølle 

igennem med sundhedssektoren, så jeg synes, at jeg kender lidt til det – ja.  

[01:45J A: Ja, –det er i hvert fald meget godt at, at øh, du kender til det, kan man sige, så 

vi kan bruge det… 

[01:49] L: Det er jo det…  

[01:50] A: … men det er selvfølgelig ærgerligt, kan man sige på den måde, ik’, øhm…  

[01:53] L: Det er jo også meget rart 

[01:54] A: Ja – hvad med i forhold til, øhm… har du egentlig nogle kroniske sygdomme? 

– hvis det selvfølgelig er okay at spørger om. Det er bare, hvis det kan have en 

betydning. For, øh… for dit forløb – eller har det haft en betydning for dit forløb? 

[02:03] L: Mh… altså jeg har, øhm… Min kæbe – er jeg i gang med at få opereret og 

ordnet. Øhm… og så har jeg haft en – nogle nyreproblemer, som jeg har nogle dejlige ar 

efter. Øh… som jeg stadig går til tjek og skal resten af mit liv… øh stadigvæk. Og så… ja, 

det tror jeg egentlig er mest det. 

[02:32] A: Okay 

[02:32] L: Og så har jeg også lidt psykisk – noget skizotopi også indover. 

[02:37] A: Ja 

[02:38] L: Som også øh…  
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[02:40] A: Hvad er det, hvis jeg må spørger?  

[02:41] L: Det er, øh… man kan ikke sige, at det er en blanding, fordi det er jo noget for 

sig selv, men det er lidt, øh… skizofreni og så en psykose – og så blandet dem sammen i 

sådan en – men det er sådan en mere mild form.  

[02:55] A: Okay, ja 

[02:55] L: Det har været sådan en gråzone i rigtig mange år… 

[02:58] A: Okay, ja – så det har ikke altid været… 

[02:59] L: … hvor folk bare sådan, hvis jeg havde det for 10 år siden, så ville jeg bare 

have været doven eller ugidelig – eller jeg ville ikke gide gå på gymnasiet og sådan 

noget. Men så har man faktisk fundet ud af, at det faktisk er, fordi man er syg – og ikke, 

fordi man er doven. Så der er rigtig mange mennesker, der er blevet stemplet som om, 

at de var dumme eller dovne, men det er slet ikke dét, det handler om. Det handler om, 

at du er i sådan en gråzone mellem… fordi du er ikke syg nok, men du er heller ikke for 

syg – eller for lidt syg – du ved.  

[03:26] A: Altså rask? 

[03:27] L: Ja, ja – altså du sådan svæver lidt – ja.  

[03:30] A: Ja okay – så det ville være noget, som du så i princippet har haft hele tiden – 

eller hvordan? Altså…  

[03:37] L: Øh ja, det kommer jo, når man er i start teenageårene, ik’…  

[03:41] A: Okay, ja 

[03:42] L: Cirka fra 15 år, har jeg haft det – uden at vide det 

[03:45] A: Okay, så det er kronisk, men det er noget, du hele tiden vil have resten af dit 

liv… 

[03:46] L: Ja, ja, jeg kommer ikke til at blive rask… måske hvis jeg er heldig – med noget 

af det, men sådan er det jo. 

[03: 52] A: Ja, okay, ja – det er jo ikke noget man selv vælger altså, så 

[03:55] L: Næh, desværre 
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[03:57] A: Øhm… yes – det tænker jeg giver en meget god – hvad hedder det øh… 

forklaring. Jeg ved ikke om du bare sådan har noget andet at tilføje i forhold til, hvad du 

bare har oplevet. Altså sådan i forhold til de ting der. Altså nu siger du, du nævner tre 

forskellige ting som du har, øh… hvad hedder det – øh… ja, inde ved, kan man sige.  

[04:18] L: Altså, jeg synes det er sådan lidt… lidt – for jeg får jo både indkaldelse i e-

Boks, men jeg får også indkaldelse igennem sundhed.dk – tror jeg… 

[04:26] A: Ja  

[04:27] L: Og øh… så et helt tredje program som psykiatrien også bruger 

[04:32] A: Kan du huske, hvad det hedder? 

[04:34] L: Nej… overhovedet ikke! Øh… 

[04:36] A: Men tre steder?  

[04:37] L: Ja, tre… tre steder, tror jeg umiddelbart – og det er meget uoverskueligt… ik’ 

[04:44] A: Ja 

[04:45] L: Øh… og så synes jeg ikke at… nogle gange så giver det ikke mening den 

rækkefølge, det kommer i e-Boks for eksempel. Du kan godt få en indkaldelse – det fik 

jeg her for… efter jeg var blevet opereret for nyren – fik jeg både indkaldelse til om tre 

år – samtidig med at jeg fik en indkaldelse til om en uge – oveni – og så blev det bare 

sådan en 5-6 indkaldelser lige efter hinanden, ik’. Men de var ikke sådan – altså de gav 

ingen mening overhovedet – den måde de var sendt af sted, eller ik’… 

[05:14] A: Nej 

[05:16] L: Så nogle gange kan det godt være lidt besværligt at finde ud af, hvornår er det 

egentligt at jeg skal til lægen og så noget, ik’ – ja… 

[05:25] A: Og hvad med i forhold til det her med, at du tænker, at det ikke giver nogen 

mening – er det kronologisk rækkefølge, måden er på, sat op – hvordan tænker du? 

[05:34] L: Jamen, det er det her med, du kan ik’ – 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 – det står der nemlig ikke hvert fald, hvad jeg 

husker… øhm… i den der – der står bare at du har fået en øh…. besked fra 
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sundhedsvæsenet, eller psykiatrien – eller et eller andet, ik’ – øh… og det synes jeg ikke 

giver mening for mig 

[05:59] A: Nej 

[06:01] L: Det kunne være meget fedt med nogle datoer, og hvad det er, og hvem det 

er… øh for sundhedssektoren det kan være mange ting jo, ik’… så ja… 

[06:08] A: Mh, jo –lige præcis… Og øh... hvordan – har det været sådan, øh… altså har det 

altid været sådan, at du har følt, at det har været på den der måde, når det er du har 

skulle noget… i sundhedssektoren? 

[06:19] L: Mh, mh…  

[06:20] A: Jeg ved ikke – hvor mange år har det været, at øh du… eller hvornår er det 

sådan cirka startet, tror du?  

[06:23] L: Åh… i hvert fald 5-6 år – tror at jeg har været igennem – i hvert fald – ja… 

været inde i det der system der, ja 

[06:33] A: Okay, ja – det er selvfølgelig også lang tid… 

[06:36] L: Øh… Og så du ved, de har mange – de har ofte alle de der sms-ting også 

tilkoblet, men de er ikke – eller de fungerer ikke optimalt i forhold til øh… i forhold til at 

du får sms’en i tide, så nogle gange får du første sms’en på dagen – øh… eller en dag før, 

hvor det kunne måske have været meget smart at sende den ud sådan så man, altså 

sådan løbende, ik’ 

[07:03] A: Ja, sådan en reminder om det? 

[07:04] L: Ja, i hvert fald en uge før, øh… det synes jeg, det kan de godt mangle. 

[07:11] A: Mh, hvordan føler du så, at du vil beskrive – eller oplever du, når du, øh, når 

du så får den her besked eller indkaldelse fra for eksempel e-Boks. Hvordan vil du så 

beskrive det? Altså, din oplevelse af det – hvis du skulle være sådan der, konkret? 

[07:25] L: Ja – altså, når jeg får noget inde i e-Boks generelt? 

[07.30] A: Ja – altså, hvis det skal være en indkaldelse, ik’? Og man har indkaldelsen som 

det øverste i stedet for 
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[07:33] L: Altså, jeg synes jo egentlig, at e-Boks det fungerer meget godt – altså – i selve 

brugerfladen og sådan noget med, at du går ind og så finder du, øh, den ting – det er 

egentlig meget nemt at finde. Øhm… altså det er mere, når du skal trykke ind på den 

pågældende mail, du har fået, og så skal du bare igennem sådan en lang smører ofte – 

hvor det kunne man godt gøre omvendt i mit hoved – så man får altså, du – det er ikke 

altid det giver mening, hvor man har skulle læse noget til om… tre år for eksempel, vel? 

[08:02] A: Nej 

[08:03] L: Øhm, så man har indkaldelsen som det øverste i stedet for, øh, ja 

[08:11] A: Okay, ja så det måske mere er opsætningen, eller hvordan? 

[08:16] L: Ja, selve opsætningen på, øh, de der beskeder man får derinde. Øhm, og så 

kunne det også være meget fedt at det måske var sådan lidt mere farvekoordineret, så 

det gav mening, at ”okay, det her det er Nordea, der skriver til dig, eller det her det er 

sundhedsvæsenet, det her det er staten”, så du også lidt nemmere kan se – okay, 

sundhedsvæsenet – så er den måske blå – sådan lyseblå med et ”H” uden foran, ik’? Øh… 

Og så er det også lidt hurtigere at skimme igennem, fordi nogle gange så kan man bare 

blive bombarderet, øh, og så skal man selv sidde og lave, ligesom i Outlook eller et eller 

andet, ik’ – det kan godt være sådan lidt trættende at skulle sidde både der og i sin egen 

mail, og – ja…  

[08:59] A: Det kan jeg godt forstå – så det der med, at man måske også kan kategorisere 

det på en eller andet måde? 

[09:03] L: Ja, ja – få det delt lidt op, sådan i hvad der er, øh, privat – altså og så, øh, og så 

mere, ja – jeg ved ikke, hvad man kan kalde det, ja 

[09:23] A: Ja, jeg ved det ikke, men jeg tror, at jeg forstår, hvad du mener… Ja, sådan i 

hvert fald at de forskellige instanser er… 

[09:28] L: Ja, ja – delt mere op 

[09:31] A: ja, det kan jeg godt se, hvad du mener med. Så hvis nu du skulle komme med 

sådan, hvis man skulle dele det op sort på hvidt i fordele og ulemper, hvad ville du så 

sige var fordele ved e-Boks? 
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[09:41] L: Jamen, der er det der med at du får det hele derinde, ik’ – og du skal ikke, øh, 

rode med virkelig mange konvolutter og ting og sager og hele tiden skulle gemme 

papirer, så det synes jeg, det er et stort fremskridt i forhold til, øh, i hvert fald breve og 

sådan noget – fordi det synes jeg i hvert fald er totalt uoverskueligt, øhm… Og så, øhm, 

jamen det er egentlig et meget godt program – altså den fungerer jo godt, sådan – jeg 

synes ikke, at jeg har problemer med det, men der er jo nogle ting, der skulle ændres for 

at det kunne blive meget bedre – og det ville være kategorisering og bedre struktur på 

opbygningen på selve de der mails, der kommer og sådan nogle ting, ik’?  

[10:28] A: Ja, så ville du se det som ulemperne eller ville du mere kalde det en 

forbedring eller hvordan – føler du, at der er nogle decideret ulemper ved e-Boks, eller? 

[10:38] L: En ulempe ville være, at der ikke er styr, øh, på kategorisering i forhold til, 

når ud får noget, øhm, og det bare nærmest er sådan en stor pærevælling, ik’. Hvor du 

bare får, altså så får du bare – hvis den her kommer først, så er det bare den, der lægger 

ovenpå altså – hele tiden bygger den ovenpå ik’ – altså, der er ikke sådan – det giver ikke 

mening i forhold til øh, hvordan de sender det og sådan noget.  

[11:03] A: Okay, ja 

[11:05] L: Det ville være en klar ulempe 

[11:06] A: Ja, det kan jeg godt forstå. Du nævnte det der i forhold til at, øhm, den har det 

hele herinde, men du sagde fra start af, at du fik noget nogle andre steder, hvordan er 

det? Altså, hvad er det så du får fra e-Boks, som du så ikke får fra de andre steder eller 

omvendt? 

[11:25] L: Uh, ha, ja 

[11:27] A: Du sagde det her med, at du fik det tre forskellige steder og så nævnte, du det 

her med at du egentligt… 

[11:31] L: Jamen, det kan egentlig være den samme ting og det er det, der er sådan lidt 

dumt, ik’. At jeg kan få den samme ting både i det her medie, og så kan jeg få den i et 

andet medie – øh, og så er der nogle ting, jeg kun får igennem den ene vej, øhm, jeg tror 

al kontakt med min læge, den går igennem sådan et andet site – altså, jeg har lige skiftet 

læge ik’, så nu er det sådan et eller andet eksternt, der skal stå for det, ik’, øhm – og så 
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kan jeg stadig gå ind på MinSundhed.dk, eller Sundhed.dk og kigge – og det er alt for… 

decentraliseret på en eller anden måde, ik’. Det kunne godt gøres nemmere 

[12:11] A: Det kan jeg godt forstå – og det er jo selvfølgelig også det vi gerne ser, men 

det vil sige, at du kender i hvert fald Sundhed.dk – kender du, øh, MinSP? 

[12:21] L: Nej 

[12:22] A: Hvad med Aftalebogen? 

[12.23] L: … eller er det Min Sundhedsplatform?  

[12:24] A: Ja, lige præcis – det er bare forkortelsen af det 

[12:28] L: Okay, ja – jeg har hørt om det, tror jeg 

[12:29] A: Okay, det er ikke noget, du benytter? 

[12:30] L: Nej, nej 

[12:32] A: Og hvad med Aftalebogen? 

[12:34] L: Nej 

[12:35] A: Nej? – MinMedicin?   

[12:38] L: Ja 

[12:39] A: Og MinLæge? 

[12:40] L: Nej 

[12:41] A: Nogen af dem er apps og nogle af dem er hjemmesider, ik’? 

[12:42] L: Jo, jo 

[12:46] A: Men, øh, det vil sige, at du har jo i hvert fald så af de fem her kun -kendskab til 

nogen af dem – og du har brugt Sundhed.dk, som den eneste, eller hvordan? 

[12:58] L: Ja, det vil jeg mene, ja 

[13:01] A: Okay, øh, hvad med i forhold til det egentlig– har du noget at tilføje omkring 

det til Sundhed.dk med hensyn til det her med fordele og ulemper – eller hvordan du 

oplever det? 
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[13:10] L: Nej… det ved jeg ikke… det synes jeg, det er mere sådan bare en database-

agtig… i forhold til det, der ligger derinde, øh, og den er egentlig meget sådan fint 

struktureret i forhold til det, jeg skal bruge og sådan noget – jeg synes ikke, at jeg har 

problemer i hvert fald ikke med at finde rundt på den – og jeg synes egentlig, det burde 

egentlig bare mere være en database end noget andet, ik’ – altså, hvor du kan gå ind og 

se, hvad har lægen egentlig skrevet om det her sygeforløb – eller hvem er min læge 

egentlig – det synes jeg også er meget fedt, at man kan gå ind og læse der 

[13:48] A: Ja, det er det også – det er meget rart at man selv lige orientere sig om 

[13:49] L: Hvis man skal skifte læge, kan man jo også derinde igennem 

[13:56] A: Så den har egentlig det, du føler, du skal bruge, eller hvad derinde? 

[13:57] L: Ja, ja – så det er en meget fin, øh… altså, så e-Boks – jeg synes, at de passer 

meget godt sammen, altså hvis man kunne få noget mere info ovre i e-Boks på en eller 

anden måde, øh – så aftalerne kom igennem den vej og så noget ik’ 

[14:23] A: Ja, det fører jo egentlig lidt til vores næste spørgsmål, så hvis du mener, at du 

skulle forbedre noget i forhold til den kontakt, du så får fra Sundhedssektoren – hvad 

skulle det så være? 

[14:37] L: Ja, det var at man måske skulle droppe mange af de der eksterne sider, ik’ – 

og apps og så noget – og så måske, øh, gå efter noget mere centralt – altså bygge en 

enkelt – eller to – eller sørger for, at de har en bedre connection i mellem dem, ik’, øhm… 

det ville jeg i hvert fald mene, det ville jeg synes var mere optimalt i forhold til mit 

forbrug – og det, som jeg ligesom føler, når jeg er på nettet og så noget, øhm, at det giver 

mere mening. Du ved ligesom Facebook – altså, Facebook – du kan logge på Facebook 

med alt nærmest, ik’ – så… hvis du skal lave en ny YouTube-account, så bruger du din 

Facebook-konto, eller et eller andet ik’. Så det der med, hvis man kunne få droppet 

måske 50% af alle de der ting, der er lige nu og her ik’ og så brugte de penge i stedet for 

på at e-Boks stærkere, lave Sundhedsplatformen stærkere bare generelt, ik’ 

[15:50] A: Få dem til at samarbejde 

[15:53] L: Ja, få dem til at samarbejde, ik’ så det måske bliver en enkelt ting, så det er 

den samme ting, men to forskellige, ik’… øh, ja… 
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[16:02] A: Men, hvis der så skulle være en platform, som så kunne afhjælpe det her, 

hvad føler du så, er det vigtigste den indeholder? 

[16:15] L: Uha, hvad den skulle indeholde? Øhm…  

[16:21] A: Hvis du tænker på de forløb, du har haft – hvad er det vigtigste så for dig at 

den skulle indeholde, hvis der var der blev lavet en helt ny – eller man kunne forbedre 

den? 

[16:28] L: Jamen, så skulle det være noget kalender – det ville jeg faktisk synes var rigtig 

lækkert og måske, øh, kunne, øh, merges over til ens egen kalender på sin Outlook eller 

hvad man nu har – Gmail, øhm… så du altid ligesom kan gå ind og se ”okay, jeg har 

faktisk en tid her og så kan du måske eventuelt trykke på den og så kan du – så popper 

den op og fortæller dig, hvad du skal her, ik’, øhm, det mangler der lidt på dem, der er 

nu… og jeg tror også, at det ville gøre det lidt nemmere for de lidt ældre generation også 

at finde rundt i, øh, og måske også yngre for den sags skyld, ik’ – altså, bare gøre det lidt 

nemmere for folk at skulle… skulle bruge de der, øh, fordi nu er der jo både apps, og det 

er også på internettet og… ja… øhm… og altså, stadig bibeholde de egenskaber som de 

hver især har, ik’ – men noget kalenderværk og noget mere styring i forhold til aftaler – 

og tider – og er det her overhovedet en aftale – nej, det var det måske ikke en gang, det 

var måske bare, at du har gennemført det her forløb, så er det måske lidt sådan 

ligegyldigt, øh, ikke – altså, ja  

[17:50] A: Ja, jeg kan godt se, hvad du mener med at man kan – altså skal hurtigt ind og 

kigge på en masse ting… 

[17:53] L: Ja, og det er måske at i stedet for, at man fik den der mail i e-Boks, så fik man 

bare en invitation til sin kalender og så pingede den eller et eller andet, øh, at nu har du 

fået en ny tid til, øh, undersøgelse eller et eller andet – det tænker jeg, det kunne være 

meget godt, hvis man lavede en app i hvert fald – man behøver ikke at proppe det op i 

computerversionen, hvis det endelig var, at man lavede en app, så ville det være rigtig 

smart, tror jeg – det synes jeg ville være det mest optimale 

[18:26] A: At den så, altså at man så havde en app, hvor det hele så måske er samlet, 

eller? 
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[18:30] L: Ja, ja eller altså, at du ved, at appen – og så kunne man blive sendt videre, hvis 

det endelig var, øhm 

[18:41] A: Altså, til hvad? 

[18:42] L: Lidt ligesom til hyperlink – du ved, man trykker på noget – og så åbner den en 

eller anden fane op måske, øh – altså, man kan også gøre en app for stor, hvis man 

begynder at have for meget i ét, så er der jo lige pludselig, så vil folk ikke have den, jo, 

øhm, så det der med at man skal kunne trykke på den her aftale her og så åbner den på i 

e-Boks for eksempel eller i sundhedsplatformen eller et eller andet, ik’ – og så fortæller 

den dig, hvad der er – eller at der lige kommer sådan en kort lille boks og så kunne man 

lige trykke på den, øh, ja 

[19:16] A: Okay, ja – så det ville måske være den måde som den så kunne være opbygget 

på – ja. Er der andet du føler sådan er vigtigt på den måde opbygningen er – altså på den 

måde som du ville gribe den an og se visuelt – altså det her med hvis man tænker lidt på 

det her med at forenkle og der er overskueligt? 

[19:37] L: Ja, ja – altså, man kunne gøre det lidt ligesom med Microsoft Windows 10 og 

Windows 8 – den der med firkantede bokse, ik’… 

[19:50] H: Ja 

[19:50] L: Sådan lidt mere enkelt – så det ikke er med skrift over det hele og tryk her og 

tryk her og så noget ik’, men altså, så hvis man havde en, øh, her – en boks, hvor der stod 

”Indbakke” eller så noget, ik’ og så herovre… så den blev sådan mere måske børnevenlig 

- ja 

[20:13] A: At man ligesom kan få et overblik fra start over, hvad det er for nogle emner, 

man måske kan gå ind på, ja 

[20:18] L: Ja 

[20:22] A: Er der andet, du tænker? Nej? Hvad med, øhm, generelt i forhold til ellers det, 

du har oplevet – er der noget, du gerne vil tilføje?  

[20:33] L: I forhold til e-Boks? 

[20:36] A: Eller med det, du har gennemgået? 
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[20:39] L: Nej… det tænker jeg ikke lige – det tror jeg ikke, nej 

[20:45] A: Måske også – jeg tænker også i henblik på det, vi har spurgt om, hvis der 

skulle være et eller andet der 

[20:52] L: Nej, jeg ved ikke lige, hvad det skulle være 

[20:54] A: Nej, det er også bare lige for at høre, om der var noget, men eller så har vi fået 

det hele med, tror jeg… af det vi gerne vil have 

[21:00] L: Cool 

[21:03] A: Det tog jo egentlig ikke så lang tid 

[21:05] M: Skal vi slutte optagelsen, så den ikke bliver for stor 

[21:06] A: Ja, lad os gøre det 

2.1.1. Diagnostisk kort 

Problem Årsag Konsekvens Idéer til løsning 

Uoverskuelige 

indkaldelser 

([04:18]; [11:31]) 

De samme 

indkaldelser 

kommer mindst to 

forskellige steder 

(e-Boks og 

Sundhed.dk) – og 

andre indkaldelser 

kommer kun ét 

sted.  

Mistet overblik 

over indkaldelser, 

forvirrende at finde 

rundt i – ikke 

konsekvent nok 

 

Forvirrende 

rækkefølge i 

indkaldelser i e-

Boks ([04:45]) 

En indkaldelse til 

om tre år sendes 

før en indkaldelse 

til om en uge 

Tabt overblik over 

indkaldelser, der 

resulterer i glemte 

aftaler 

 

Overskrifter på 

indkaldelser i e-

Boks ([05:34]) 

Overskriften er 

ikke særlig sigende 

– man skal først 

trykke ind i 

beskeden og scrolle 

Det tager tid at 

finde den ønskede 

indkaldelse, samt 

tabt overblik 

Sigende, relevante 

overskrifter 
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frem til noget 

indhold 

Tid og dato er 

svært at finde i e-

Boks ([05:34]) 

Man skal først 

scrolle rundt i 

indkaldelsen for at 

finde tid og dato 

Meget tidsforbrug 

og manglende 

overblik 

Start med tid og 

dato på en 

overskuelig måde 

NemSMS kommer 

ikke i tide ([06:36]) 

Sms’en kommer 

nogle gange først 

på selve dagen eller 

dagen før 

Glemte aftaler Send reminder i 

bedre tid 

Uoverskueligt 

overblik i e-Boks 

([08:16]) 

For mange 

beskeder i 

indbakken 

Manglende 

overblik 

Farvekoordinering 

ift. afsender / 

kategorisering /  

For mange 

applikationer og 

eksterne sider 

([14:37]) 

 Uoverskueligt Samle al 

information på én – 

maks. to 

applikationer – og 

fokusere på at 

forbedre de to, så 

de er ”perfekte” => 

skal indeholde 

kalender, evt. 

automatisk 

integration til 

mobilkalender. 

 

 Interview af Emma, 28.11.2019 
Interview med Emma (B), der studerer til sygeplejerske.    

A: Har du tidligere modtaget en indkaldelse eller besked fra sundhedssektoren? 

B: Ja mange gange 

A:Hvordan modtog du den? 

B:på eboks 
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A:Hvordan har du oplvet eboks opsætning i forhold til indkaldelser  

B:Det er fint, fungere fint for mig  

A: Nogle fordele og ulemper? 

B: Det vild irriterende at jeg skal ha det der nøglekort frem hver gang, fordi jeg ikke har 

det på mobilen(griner) men ellers synes jeg det er fint. Der er en masse sikkerhed 

omkring det , og det er selvfølgelig meget godt. 

A: vil du hellere have der var en kode? 

B: ja, men altså jeg ved jo godt at det vil jo hellere ikke, det vil ikke være skide godt med 

sikkerheden, men det ville være nemmere for mig når jeg sidder i sofaen og skal rejse mig 

ik. 

A: kender du så nogle andre applikationer, fx minsp, minsundhed, aftalebogen, 

medicinkortet, min læge? 

B:jeg kender min medicin, sundhed.dk, men det ik sådan man får indkaldelser. Er det? 

A: nej  

B: men jeg kender dem 

A: kender dem som i at du har brugt dem selv? 

B: jeg har brugt medicin og sundhed.dk 

A:okay, hvordan har du oplevet sundhed.dk? 

B:jeg har brugt det i forbindelse med studiet(sygeplejerske) nu her, og i forbindelse med 

mine egne operationer som privatperson jeg har været igennem for så at slå op hvordan 

tingene foregik og hvad de forskellige ting stod for og det fungerede rigtig godt. 

A: i forhold til den  hvad så med fordele og ulemper? 

B: fordelen er at man kan slå det op både som fagperson og som ikke-fagperson, altså det 

står på to forskellige sprog, hvis man kan sige det, det synes jeg er meget fedt. Og ulempe 

er vel, ja hvad er det, jeg synes det fungere godt. 

A:kan du uddybe i forhold til opsætning med fagpersoner og privat personer? 
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B: altså jeg tror hvis man ik var inde for faget så vil man ik kende det der eller forstå det 

der stod, hvis man trykkede fagtekst , for der bruger de latinske begreber og ja alle sådan 

nogle hvor man som enkelt individ eller hvad det hedder derinde er det sådan lidt mere 

sådan noget dansk uden begreber og pendlet ud i hvad der sker i i de forskellige ting. 

A: Har du så prøvet minsp eller min sundhed app? 

B: nej den har jeg ik prøvet 

A: men du kende en anden du havde brugt, min medicin? 

B: ja, min medicin og promedicin os 

A: i forhold til min medicin, hvad vil du sige om den 

B: altså hvis den jeg tænker på er den app man kan ha ik, altså jeg bruger den ik så meget, 

jeg har kun brugt den når jeg skal ind og forny recepter. Og det synes jeg fungere godt, så 

går der max en dag og så har jeg fået besked om at jeg har fået fornyet det. Men nogle 

gange står det ting på appen som ik er på recept når man går ned og det er selvfølgelig en 

ulempe. Fordi den ikke bliver opdateret.  

A:Hvad er forskellen på min medicin og pro medicin? 

B: altså min medicin det jo kun såvidt jeg ved min egen medicin jeg kan gå ind og læse. 

Pro medicin kan jeg slå alle præparater op, så hvis jeg ikke lige ved hvad Panodil piller 

gør, så skriver jeg panodil og så kommer det aktive stof i og hvad det gør og bivirkninger 

og sådan noget. 

A: Hvad ville du mene, der skulle til for at forbedre kontakten fra Sundhedssektoren? 

B: mere tid, men det vil alle jo sikkert  

A: som fagperson? 

B:ja mere tid til dem der har brug for en snak eller uddybet, der bliver jo sat ingen tid af, 

altså os bare til lægekonsultation, der får man ti minutter og så skal man eddermaneme 

være hurtig hvis man skal igennem flere punkter og skal tjekkes det ene og andet sted ik 

så mere tid. For de er jo dygtige nok når man sidder med dem, men nogle gange kan man 

godt mærke at det bare er sådan noget rutine og så bliver man kørt ud igen.  

A: hvad med hensyn til indkaldelse i systemet? 
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B: det synes jeg fungere meget fint bortset fra at man nogle gange får indkaldelsen lige op 

til datoen, altså jeg fik en  i tirsdags og jeg skal møde på tirsdag, og jeg tænker hold da op, 

man kan jo godt have lavet planer, men så må man ændre de planer fordi det jo også er 

vigtigt at være,,. Måske kunne de gøre, altså sende det i bedre tid så man måske havde en 

måned eller sådan noget, men jeg kan godt lide at gå ind på eboks, vi er jo også i den 

digitale verden. 

A: Hvis der skulle laves en app som skal gøre det nemmere for dig med hensyn til 

indkaldelser, hvordan kan du forstille dig den app? 

B: altså jeg synes jo generelt at eboks er skide smart, men så skulle det bare være 

nemmere at komme til den log in for eksempel tænker jeg. Men jeg synes generalt at 

eboks fungere rigtig godt for der står både hvad du skal hvis du skal aflyse og ændre tid 

og hvad man skal huske inde altså.  

A: har du haft en dårlig oplevelse med indkaldelser? 

B:jeg synes nogle gange at hvis man har haft flere indkaldelser så eller nogle gange står 

der ikke hvad det drejer sig om, og hvis man står i et hospitalsforløb, kan det godt være 

svært at finde ud af hvad fanden indkaldelsen drejer sig om og nogle gange kan det være 

svært at ændre den altså hvis man får en tid om en uge og man ikke kan, er det enormt 

svært at få ændret den for så har de først en tid om to uger.   

A: det med at de ik giver information om hvad det handler om... 

B: ja det synes jeg nogle gange, eller så står det på et eller andet sindssygt sprog som man 

alligevel ikke forstår hvis man er en helt almindelige person der ik er inde for 

sundhedsvæsnet.  

A: og så med tiden 

B: det gør i hvertfald noget for mig hvis man har et stramt program så det meget rart at 

vide en måned i forevejen  

A: er det udfra din egen oplevelse 

B: den tid jeg fik i tirsdags er fordi jeg er blevet opereret i min tand og så skal jeg til en 

kontrol og det kom så med en uges varsel, og jeg tænker er det 2020 eller det kan sku da 

ikke være om en uge  
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A:så det er noget der er sket for nyligt? 

B: nej altså jeg blev opereret inden sommerferien (2019) og så fik jeg at vide at om et 

halvt år ca vil jeg blive kaldt ind til en kontrol, så de har haft lang tid ik. 

2.2.1. Diagnostisk kort 

Problem  Årsag Konsekvens  Ideer til løsning 

log in eboks Kræver nøglekort Bruger det ikke så 

ofte som ønsket 

Anden log in end 

nøglekort, som min 

sp 

fagtekst/latinske 

begreber 

Kan ikke forstå 

lægefaglige 

udtryk/fagtekst 

Dårlige 

kommunikation/mi

sforståelser 

brug samme 

løsning som i 

minsundhed 

minmedecin Opdatering  Medicin er ikke på 

ens recept når man 

skal hente den 

? 

tid For lidt tid mellem 

sundhedspersonale 

og patient 

Dårligt miljø Mere tid 

Kort varsel på 

indkaldelse  

For kort varsel på 

indkaldelse af et 

planlagt tjek. 

Påvirker i forvejen 

planlagte aftaler 

Koordinering af 

indkaldelser med 

bedre varsel.  

To ventelister, en 

normal og en 

standby venteliste 

for indkaldelser 

med kort varsel 

 

 Interview af anonym I, 26.11.2019 

Anonym interviewperson. D. 26/11/2019 kl. 12:30, Roskilde Universitet.  

Tilstedeværende: Alberte og Frans 

Interviewer er med skråskrift.  
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Interviewperson er uden.  

Hvis du bare starter ud med din case.. altså hvad du oplevede med de indkaldelser? 

Jaa.. altså det jeg oplevede var sådan lidt.. altså så kom jeg ind med det her med.. altså 

for at sige det mildt, så tissede jeg jo blod i to måneder konstant og det gjorde møg ondt 

og det var ikke en særlig behagelig oplevelse og det gjorde virkelig man var i 

underskud.. at fordi man også.. at det var ikke bare med at det gjorde ondt og så var der 

var en øget trang til det, så er det ikke sjovt at skulle gå på toilettet hvert 20’ende minut 

for at skulle tisse koaler af slimhinder og få blæren ud af..  

Av.. det lyder ubehageligt..  

.. som gjorde møg ondt. Og så gør det man at man generelt ikke har det særlig godt og 

man ikke har særlig meget overskud og øhh.. og så kunne det godt være lidt irriterende 

det her med at man skulle logge ind på e-boks. Og se hver enkelt besked og hvert enkelt 

indkaldelse, fordi det ikke lå i kronologisk rækkefølge. Så får man en indkaldelse til 

nyrer til rigshospitalet. Det er så den første man får, men den ligger så næsten en måned 

fremme i kalenderen og så får man så.. så får du en.. tre.. beskeder efter fra Herlev 

hospital, som i virkeligheden så kun er en uge fremme.. så altså så det lå ikke en uge 

fremme.. så det er bare virkelig irriterende med og .. at man hele tiden skulle gå ind på 

e-boks, for så at se hvornår var det jeg skulle det, skulle jeg faste, skulle drikke en liter 

vand, måtte jeg tisse om morgenen, måtte jeg det ene eller det andet? For at de ligesom 

skulle teste én. Så det var meget med at man skulle drikke væske, så man kunne kigge i 

prøven når man kom derind, så det var også bare irriterende at man så skulle se på alt 

det her. Især når man har det her underskud og man render rundt og virkelig ikke har 

det særlig godt, så er det ikke ligefrem det man har lyst til at bruge tid og energi på.. at 

skulle.. baske rundt med og hvor og hvornår man skulle være de forskellige steder og 

hvad man skulle gøre inden. Altså det var ikke en god oplevelse. Jaa… såå..  

I forhold til casen.. er der så mere du kan komme ind på i forhold til operationen og 

hospitalets besøg? Var der mere der opstod? Altså nogle problemer? 

Ja altså der var altid et tidspunkt.. altså jeg tror det var Rigshospitalet og Gentofte der 

var fordi de var.. altså fordi de ikke høre sammen åbenbart for de var et eller andet med 
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at Gentofte og Herlev arbejder sammen.. Rigshospitalet er for sig og Hvidovre og et eller 

andet hos Amager. Så det er ligesom at når man får de her beskeder, så står der at 

Gentofte og Herlev, som om de arbejder sammen og Hvidovre og Amager Hospital, som 

om de arbejder sammen eller Bispebjerg eller noget i den dur. Og så nogle så står der 

sådan der Herlev og Gentofte. Så oplevede jeg at Rigshospitalet og Gentofte havde givet 

mig en indkaldelse samme dag, hvilket muligvis godt kunne have ladet sig gøre eftersom 

en af tiderne var kl. 10 øhh.. men så kunne den konsultation eller det besøg kun varer 5 

minutter, før at jeg så skulle ud af døren og kunne nå en tid jeg havde kl. øhh.. 10:50 op i 

Gentofte. Så det koordinerede det ikke sammen, sådan så jeg havde to indkaldelser 

indefor en time, så hvilket med bil.. 

Så altså, det kunne overhovedet ikke lade sig gøre? 

Altså nej.. 

.. Det hang ikke sammen? 

Altså nej.. det kunne faktisk slet ikke lade sig gøre.. altså jeg havde ikke bil og jeg havde 

ikke mulighed for det. Så det var ikke muligt at.. der var ikke mulighed for mig og kunne 

være der på den tid. Udover det så tog konsultationen på Rigshospitalet væsentlig 

længere tid end.. altså det ville allerede overskride den tid jeg havde haft der. Så jeg 

havde haft to tider med 50 minutters interval i to forskellige dele af København. 

Jaer.. 

Øhm.. Så jeg blev nødt til at ringe til Gentofte eller så skrive til dem, for så var det jo 

irriterende at den tid jeg havde haft der, for det var den eneste tid de havde.. Så blev den 

udskudt i to uger pga. at øhh.. de gav en akuttid og det kunne kun være den dag. Så 

kunne de kun udskyde den i to uger, men så ville jeg hellere lige ringe ud til dem fra 

Rigshospitalet og så høre dem ad, fordi at det kunne være der var kortere ventetid der. 

Og det var der så også, så hvis jeg så alligevel endte med at få rykket mine tider, så fik 

jeg rykket min tid hos Rigshospitalet efter.. jaa.. øhh.. fordi der så var kortere ventid der. 

Det er bare det her med at de ligger det samtidig. Fordi at det de gav.. 

Nåår, så skal de koordinere i mellem, for at se hvem der har tid.. andre tider? 
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Ja præcis. Så det ville være lidt som om, så kigger de på. Så skal vi se om han har en tid 

hurtigst muligt. Han kan få tid d. 20 oktober eller hvornår fanden det nu var.. øhh.. men 

der hvor på Rigshospitalet og Gentofte der tænkte jeg.. at hvis de begge to havde givet 

mig en tid der og så at det ville så bare.. så har det bare ligget inden for samme 

tidsramme og klokkeslæt.. mæssigt.. men så har det bare ligget ind for den samme 

tidsramme, men så har de ligesom ikke kunne se, hvornår se.. altså Gentofte har ikke 

kunne se at Rigshospitalet havde givet mig en tid der. Eller de gjorde det.. altså måske 

hvis de havde haft muligheden for at rykke det et par timer, hvis de ligesom havde vidst 

det før jeg selv havde fået indkaldelsen, som jeg fik lidt efter de nok havde givet mig 

tiden. Hvor der så måske kunne have været muligheden for at de kunne se det og de har 

et par timer efter.. I stedet for at booke den der og så booke andre efterfølgende. Øhm.. 

så ja, hvis de kunne, hvis de ligesom havde muligheden for at se, ligesom min kalender 

med indkaldelser, sådan at de ikke ville havne oveni i hinanden.  

Ja altså.. sådan at de informatoner de har.. skal de også have dem samlet.. øhh have en 

samlet kalender.. 

Ja 

..hvor man så kan se de andre tider du har 

Ja netop, for det er jo ærgerligt at man ligesom skal udskyde sit behandlingsforløb, fordi 

at du har to tider du fysisk ikke kan være til fordi de ligger samtidig.. øhh.. hvor det så 

ville være optimalt, hvis de allerede der lå sådan der så de kunne se det, så kunne de 

ligesom lige se.. okay.. der er en tid der.. så kan han ikke have en tid kl. det, men det kan 

være han kan have en tid kl. 15, hvis han har det eller så dagen efter. Så booke andre 

eller så evt. se om man kunne rykke lidt rundt i Gentofte, som så var dem, der kom 

senest, som så ligesom, måske allerede der kunne henvende sig til en anden patient og 

så høre om de kunne få tiden der, så de kunne omrokere lidt.. øhh.. eller så i hvert fald 

bare kunne se.. det her kan ikke lade sig gøre.. i stedet for at man så skal aflyse en tid.  

Yes..  

Har du tidligere modtaget en indkaldelse eller besked fra sundhedssektoren (hospitaler), 

og i så fald hvor modtog du den? 
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Ja, jeg har modtaget en indkaldelse og det er så via eboks. 

Har du kun åbnet dem i eboks? 

Ja, det det var der informationen til diverse indkaldelser med afdelinger, tidspunkter og 

adressen lå. 

Hva, hva, hvordan oplevede du e-Boks, da du så fik beskeden?  

Generelt synes jeg e-boks fungerer godt med deres besekder og det, men i og med at jeg 

fik flere indkaldelser samtidig så kunne det godt være lidt svært at finde rundt i øhm, 

fordi man skal åbne hvert enkelt besked for at finde det relevante information jo. Med 

netop, tid, sted, afdeling. 

Så vil det sige det var din oplevelse med opsætningen? 

Øh, det var ikke så meget opsætningen af selve beskeden og e-boks, men mere 

rækkefølgen kronologisk i indkaldelserne der blev sendt ud fra sundhedssektoren. 

Generelt så var e-boks helt udmærket.  

Okay øhm … i forhold til fordele og ulemper, hvad kan du komme ind på der? 

Altså, fordele er at e-boks er et sikkert sted, men øhm, men nu nævnte du det med at 

man skulle gå ind på hver besked, det kunne godt være svært, hvis man eksempelvis 

havde 8-9 indkaldelser der var modtaget inden for et par dage. Hvilken én der var den 

første og hviken én, der var den efterfølgende til tider. Eksempelvis hvis de kunne gøre 

det sådan at man lgiesom sådan kunne se tidspunkterne på brevene og kunne logge på 

med nem-id og det ene og det andet med beskederne.  

Så du mener at en fordel ville være at øh, at de i udsendelsen af dem havde tiden 

kronologisk på hvornår man skulle møde op, i stedet for tiden blev sendt ud? 

Ja præcis, de blev sendt ud i den rækkefølge de skal benyttes øhh 

Okay..  
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.. selvom det som sådan så ikke har noget med e-boks at gøre øhh, men at det mere .. 

men at det mere indkaldelserne der bliver sendt ud fra sundhedssektoren.. men 

generelt så er det også bare irriterende med e-boks, at hver gang man skal åbne en af de 

her beskeder i forhold til andre beskeder, så skal man logge på, du kan ikke bare bruge 

den der adgangskode man har på e-boks, så kunne du komme ind, men så når du skulle 

åbne beskederne så skal du logge på én gang til .. altså med dit nøglekort. 

Altså nem-id? 

Ja netop, altså med nem-id, pga. ellers så havde du bare det der med at kunne skrive sin 

adgangskode og komme ind på e-boks, men så for at åbne de her beskeder, fordi så 

skulle du gøre det, for at logge på med nem-id. 

Så det er en klar ulempe at du skal bruge nem-id? Hver gang? For at læse..  

Ja, jeg skulle bruge nem-id hver gang, for det og det var den her nøglekortsapp, 

eksisterede på min tlf i hvert fald, men i hvert fald øhm, det var lidt irriterende at jeg 

skulle rende rundt med mit nem-id på mig for at kunne gå og se afdelinger og tid.. især 

når man også står og sulle være på rigshospitaltet, men så lige har glemt hvad afdeling 

det var på og skulle jeg lige bruge mit nem-id for at se hvor det var henne. 

I forhold til andre applikationer du kan få til.. kender du nogle af følgende applikationer 

sundhed.dk, MinSP, Aftalebogen, MinMedicin, MinLæge? 

Øhh.. 

Alene som apps? 

Altså, sundhed.dk, men jeg har ikke benyttet mig af appen, men sundhed.dk, kender jeg 

til. Også det her aftalebogen med praktiserende læge.  

Det kender du godt.. 

Noget af det benyttes af.. altså mit sygdomsforløb var ikke noget med relevant medicin i 

medicinkoret. Jeg har ikke rigtig benyttet mig af det.. jeg har brugt minlæge. 

Du har brugt min læge? 
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Eller ja altså aftalebogen. 

Da du selv benyttede dem så, hvordan oplevede du applikationen? Eller da det var selve 

aftalebogen.dk?  

Ja.. Jeg oplevede den som fin, altså man kunne få øhh, haa.. samtaler med den læge der 

nu var tilknyttet med en, som eksempelvis med det forløb, som jeg gik igennem, var der 

en læge, som ligesom tog sig af mig. Så hver gang jeg kom ned, var det hende der 

ligesom tog i mod mig. Så i stedet for at jeg skulle sætte de andre læger ind i det, så var 

det bare hende der tog mig og på samme måde, skulle henvende mig uden nødvendigvis 

at skulle møde op..  

Øhh..  

.. så kunne jeg bare sende en direkte besked til hende i stedet for hele klinikken.  

Så du brugte e-konsulationer? 

Jaa.. 

Så nogle fordele og ulemper kan du pointe ud der? 

Øhh, fordelen er netop det er med at hun min læge, ligesom kunne få noget information 

og gerne vil kunne stille sig bedst til rådighed og hjælpe mig bedst muligt hun nu kunne, 

selvom jeg var tilknyttet hospitalet og specialafdelingerne med det, så ville hun stadig 

gerne ligesom briefes med det i stedet for at jeg skulle ringe og være i ventetid eller 

ligesom møde op hos dem, s kunne jeg bare skrive, hvordan og hvorledes og ligesom 

bare efterfølgende øhh også ligesom.. altså det fungerede rigtig godt og det var en klar 

fordel at man kan have en samtale med en læge uden at skulle møde fysisk op eller 

vente i et telefonrør, det var noget du kunne gøre på farten.  

Så det hjalp at det var en fordel at du kunne give lægen noget baggrundsinformation og  

du skal ikke møde op eller være i kø? 

Nej præcis, jeg kunne skrive til dem sådan så at de ligesom selv var med at jeg selv 

kunne.. altså de gange jeg selv kom ind og tilbage til hende min praktiserende læge, så 
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vidste hun hvad der var sket og så vidste hun ligesom, så kan vi udelukke denne her 

afdeling så når eg ringer næste gang og kommer ned til en ny afdeling, så var det ikke 

eksempelvis ikke noget med nyrerne, for jeg var blevet scannet for nyresten, så vidste 

hun at hun ikke skulle kontakte en nyreafdeling igen, så måtte det ligesom være noget 

andet. 

Så du føler at det at du kan.. øhm.. at det at du har kommunikere via de her e-

konsultationer kan være .. øhh e-konsulation før du mødte op så havde de mere viden før 

du mødte op? 

Jaer.. øhm.. det har jo gjort det mere konkret og sådan det var ikke så tidskrævende at 

være der, for når man så var dernede, var det mere målrettet, fordi der var denne her 

baggrundsviden. At det var ikke .. jeg behøvede ligesom ikke at bruge 5-10 min på at 

briefe dem om hvad der var sket, for det vidste de på forhånd, så det har uanset sparet 

en hel del tid.. da jeg øhh.. rendte rundt og var syg.. så det har ligesom sparet noget tid 

Så det har været med til at hjælpe? 

Ja altså, det har været, det har været en stor hjælp når det kom til de praktiserende 

læger at det foregik.. øhm.. via øhh..  

Øhh.. de var foreberedt via nogle hjælpemidler? 

Ja præcis. 

Er der så nogle ulemper, som du kan komme i tanke om derom? 

Det er det, det er for at sige at e-konsultationer, når man benytter sig af dem, fik du 

tilsendt en gyldig adgangskode.. det var ikke ligesom sådan.. i hvert fald det jeg 

benyttede mig af.. som jeg ved ikke om det var aftalebogen..  

Altså så vi taler om login?  

Altså der fik jeg tilsendt en kode på mail.. ingen gang på SMS, men en kode på mail, som 

var gyldig i et kvarter, som var gyldig, hvor jeg ligesom ikke bare kunne have et fast 

brugernavn, eller mit CPR nr. selvfølgelig var mit faste brugernavn, når jeg skulle logge 
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ind, hvor jeg ligesom ikke bare kunne have et fast brugernavn og adgangskode når jeg 

skulle logge ind.. men så fik jeg tilsendt en engangskode, som var gyldig i et kvarter, 

hver gang jeg skulle logge på.. for at.. nok for det her sikkerhedsmæssige.. ku.. der ikke 

rigtig var mulighed, for at andre ikke kunne tage fat i en telefon og få adgang, men at de 

så skulle bruge denne her engangskode for at komme ind. Det var super irriterende at 

man ikke kunne have et fast login..  

Jaer.. 

Indtil man så fik tilsendt denne her kode, hver gang man så bare.. fik en mail om at.. hvor 

de svarede to minutter efter, så skulle du bruge en ny kode, til at logge ind.. 

Ville du mene at det ville hjælpe, hvis det var en videokonsulation? Som kunne bruges, 

fremfor at skrive? 

Ja, pga. der er det her begrænsede antal tegn, så nogle gange, så hvis det var en lidt 

længere briefing, så skulle man gøre det over to-tre beskeder, fordi der var et antal max 

i en besked. Så det ville uden tvivl være lettere, hvis der var noget i form af det. 

Selvfølgelig kunne man også ringe, men så ville der bare være risiko for ventetid. 

Jaer.. 

…Og være i kø..  

Så overordnet hvad ville du mene der skulle til for at forbedre kontakten fra 

sundhedssektoren? 

Øhh… Altså måske sætte det.. altså hvis de satte det mere kronologisk op i 

indkaldelserne så det så mere kronologisk ud.. altså den første indkaldelse du har den 

ligger tættest på den nuværende dato af den første besked du får og så de ligger sådan 

så, hvis du får mange indkaldelser i træk, så ved du den du første du får den ligger 

tættest på dig, så du ikke behøver at kigge dem alle sammen igennem.. så den seneste 

besked du har modtaget er i virkeligheden den dato der er tættest på den nuværende 

dato.. 

Jaer.. så kronologisk rækkefølge tidsmæssigt for at opnå det? 
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Ja præcis. Pga det øhh.. så det lidt ligesom.. finder ud af at arbejde internt med det.. øh 

øh.. de forskellige afdelinger... sådan så de ikke bare sender det ud, fordi der måske lige 

er lidt længere tid før at en afdeling sender den ud fremfor den anden afdeling.. 

Jaer.. Hvis du så skulle nævne.. hvis der skulle være en platform der skulle afhjælpe 

problemerne vi har talt om, hvad ville du så mene de skal indeholde? 

Det ville være.. øh.. det mest optimale ville være, hvis der selvfølgelig.. altså hvis kunne 

bare.. altså en kalender, generelt hvor den sådan, hvor din telefon kan gå ind i 

kalenderen i sådan en app.. kan du gå ind i kalenderen og se.. nåår her har jeg en tid.. 

Så en ekstern kalender? 

Ja, en ekstern.. 

.. men ikke en tilføjelse til din kalender i forvejen? 

Nej, fordi øhh.. der kan ligge mange andre privat ting og sager, for eksempel kan der 

ligge forelæsninger og arbejdsrelateret i sin egen kalender. Der kan godt ligesom måske 

komme til at stå rigtig mange ting på en dag. Hvis der var en ekstern kalender i en app, 

at du så kunne gå ind der i den app i den tilhørende kalender og se udelukkende noget 

med.. 

Skal det så være påmindelser der minder dig om det eller er det noget du selv skal opsøge 

igen for at se dem? 

Det ville jo være rart, hvis der var en kalender, som sagde du har tid der og der og som 

først og fremmest ligesom kunne logge ind i den app og kunne se hvad tid, sted, etage, 

adresse..  

Jaaa.. 

..Også så du kunne se under denne her app, så selv lige at gå ind og vælge om du vil have 

en reminder.. altså påmindelse eller ej og så lige kunne få en øhh.. måske.. lige sådan to.. 

en.. dage før, så du lige vidste det en time før næste tiden næste dag, så du lige vidste jeg 

skal lige ind på rigshospitalet kl. 11.. 
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Ja.. jaer.. 

.. så kunne det rart at få en påmindelse om det. For det er ikke altid at de her SMS’ser 

fungerer, for det er også op til de.. øhh.. de eksterne.. eller det er op til de enkelte 

hospitaler med at de spørg om de vil have en SMS.. øhh.. og det er ikke alle der spørger 

om det.. 

Nej.. 

.. så det er ikke alle der ligesom tilknytter sig en SMS-påmindelse. 

Så du minder i forhold til opbygningen at det der så vil hjælpe er.. skal indeholde kalender? 

Ja kalenderne med mulighed for at få påmindelser om hvor det er.. øhh.. hvornår er det 

hedder det. 

Jaer 

Så, så.. der behøver ikke stå, hvor det er.. og så bare at der står at du har en tid i morgen, 

hvor du så selv lige går ind og åbner denne her app og så ser at den adresse, på den 

etage, på den afdeling… kl. det 

Jaer.. 

 Interview af anonym II, 26.11.2019 

Interview med person, der ønsker at være anonym (A). 

B: Har du tidligere modtaget en indkaldelse eller besked fra sundhedssektoren, og i så 

fald hvor modtog du den? 

A: Ja, jeg har tidligere modtager beskeder og indkaldelser fra sundhedssektoren via e-

Boks. 

B: Hvordan har du oplevet e-Boks, når du har fået en besked eller en indkaldelse fra 

sundhedssektoren? 

A: altså det har fungeret fint nok med at få selve beskeden, men at bruge selve beskeden 

synes jeg har været noget rod. 
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A: Altså jeg synes det har været svært når jeg har stået ude, altså jeg har f.eks. fået en 

indkaldelse til røntgen eller et eller andet. Så har jeg skrevet aftalen ind i min kalender, 

den dag og tid jeg skal have, også står jeg f.eks. dagen før hvor jeg får sådan en nem-sms 

om at jeg skal møde op et eller andet sted og der står bare hospitalet. Og når jeg så 

kommer ud på hospitalet, så går det jo op for mig ”fuck, hvilken afdeling er det?” for det 

stod ikke nogen steder eller det står jo ind i min e-Boks, men jeg har ikke skrevet ind 

nogen steder og jeg har ikke fået det i den her reminder jeg har fået. 

Så skal jeg først log ind i e-Boks igen, brug mit NemID ohm alt muligt. Finde den rigtige 

besked i min e-Boks, der ligger jo mange fra sundhedssektoren, mange fra forskellige 

hospitaler. Jeg havde det f.eks. Jeg oplevede det i går da jeg skulle ud og have lavet 

Renografi, At så var jeg der ude og jeg vist at jeg skulle der ud på et tidspunkt, men fuck 

så skulle jeg først hen på en afdeling, så skulle jeg først finde den rigtige besked hvor det 

var indkaldelsen til det jeg skulle og der nåede jeg igennem fem indkaldelser før jeg fandt 

den rigtige og kunne se hvilken afdeling og hvilken vej det var. 

B: Ja. Hvordan oplever du opsætningen på e-Boks? 

B: Du kom måske lidt ind på det før. 

A: ja altså jeg synes godt at den kunne være mere logisk. Altså i nogen beskeder der står 

ohm. Altså der står selvfølge læs de næste sider grundigt og det gør man selvfølge også. 

Men nogen indkaldelser er meget simple hvor der kun lige står mød op den dag, du skal 

have prøve på et eller andet. På din røntgen. Så der står meget nemt, men f.eks. når man 

både skal til Renografi og så CT-scanning og alt muligt så bliver beskeden meget lang og 

der er rigtig mange forskellige bilag og noget af det er omkring at finde vej og noget af det 

er omkring forbehold du skal tag inden undersøgelsen også er der noget tredje og aftalen 

står ikke allerøverst så man skal først sådan scrolle ned igennem indkaldelsen og 

beskeden for at finde ud af hvornår er det endeligt jeg overhovedet skal derhen.  

B: Okay, så det med at find rundt i det. 

A: Det synes jeg er besværligt. 

B: Okay, hvis du så skulle sige, sådan kort, hvad fordelen ved e-Boks og hvad er ulemper 

ved det? 
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A: Altså fordelen er jo selvfølge at jeg får min indkaldelse så jeg ved hvornår jeg har en 

tid. Ohm også selvfølge at de bliver ved med at ligge der med mindre man selv sletter dem. 

Altså det jo ikke fordi de sådan forsvinder. Så også selvom jeg har været til aftalen og jeg 

skulle efterfølgende følge op på et eller andet sådan omkring den aftale så har jeg det 

stadigvæk. Ohm det ved jeg ikke, hvis man nu skulle klage over et eller andet så er det 

rart at man har alle de her ting. 

Ulemperne er helt klart det her med at… altså jeg kunne godt tænke at der var… der burde 

være en nemmer løsning hvor jeg nemt bare lige kunne gå ind på en app og lige se en 

oversigt over, ”du har den her aftale på det her tidspunkt, på det her hospital, på denne 

afdeling” that’s it. Altså jeg kunne bare godt tænke mig at der var sådan noget. Eller måske 

findes det. 

B: Ja okay. 

B: og du kender selvfølge sundhed.dk, MinSP, Aftalebogen, Min Medicin, Min Læge, men 

hvad for nogen har du benyttede dig af? 

A: Altså jeg kender kun Min Læge og Medicinkortet. 

B: Okay. Hvordan har du oplevede dem? 

A: Medicinkortet fungerer super godt. 

B: Ja. 

A: altså det bruger jeg hver gang jeg har været til lægen og jeg får et eller andet recept. Så 

går jeg ikke ned før jeg kan se det i min app. For vil ikke risiker at de ikke har fået recepten 

ned i apoteket nu heller. Og jeg kan se hvilke mediciner jeg får f.eks. jeg har haft 

blærebetændelse 100 gange så der har jeg også været til lægen hvor jeg kunne sige, når 

de siger et eller andet, så kan jeg sige okay jeg har faktisk haft 8 blærebetændelser nu 

fordi jeg kan se i den her periode der har jeg fået udskrevet (Penomax), som var imod 

blærebetændelse, 8 gange. Så jeg kan også bruge det som sådan en ting når lægen spørger 

mig ”hvor mange gange…?” eller når jeg skal sådan prøve at bevise over for lægen hvor 

mange gange jeg har fejlet et eller andet og så kan jeg lige hurtigt se, okay så mange gange 

er det faktisk blevet udleveret til mig. Og det er også nemt at forny en recept hvis man 

skal det. 
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B: Hvad med Min Læge? 

A: Min Læge har jeg godt vist fandtes, men jeg har faktisk ikke brugt den. 

B: Når men så tager vi bare Min Medicin. Er der nogen ulemper ved den? 

A: Jeg synes faktisk ikke der er nogen ulemper. Næh altså jeg synes den fungerer super 

godt til det den fungerer til. Altså man kan se sin aktuelle medicin, man kan se sin 

afsluttede medicin og man kan se recepter man ikke har hentede og man kan se hvad man 

har fået udleveret af dem og man kan swipe for at få en ny. Så jeg synes faktisk at den er 

helt vild god, jeg er super glad for den. 

B: Du har ikke andet at tilføje til Min Medicin? 

A: Næh det synes jeg ikke.  

B: Okay. Hvad ville du mene, der skulle til for at forbedre kontakten fra 

Sundhedssektoren? 

B: Altså hvis der skulle være en platform, som kan afhjælpe problematikkerne. Hvad 

skal det indhold? Hvordan skal det se ud? 

A: Altså jeg synes at der skal være noget med… Altså fra mit synes punkt, som mig, når jeg 

bruger de her ting så synes jeg godt der kunne være en app som kunne nemt vise alle 

mine aftaler på hospitalet eller med min praktiserende læge også. Hvor man nemt kunne 

se, som jeg allerede har kommet ind på, datoen, stedet, afdelingen og de her ting uden 

man først skal logge ind med sit NemID, have sin nøgle kort og alle de her ting for det er 

super besværligt. Synes jeg. Også synes jeg også altså hvis der kunne være et eller andet 

f.eks. så har jeg oplevede at jeg har fået en tid til et eller andet hvor jeg også har fået en 

anden tid. At hvis de kunne se det så jeg ikke skal ligge og ringe rundt. Fordi jeg forstiller 

mig at hvis man var mere syg jeg var og ikke lige så ung og frisk og sådan vist så meget 

om digitaliseringen så kunne jeg forstille mig at det vil være rigtig svært at finde rundt i 

og Især hvis man har et eller andet kompliceret forløb eller hvis man er kræftpatient hvor 

man ikke har særlig meget overskud så tænker jeg at det må være helt håbløst. Jeg tænker 

alt det her må kunne løses nemmer, man må kunne få et overblik ligesom med Min 

Medicin hvor der står du har den aftale og den aftale og den aftale. Ja. 
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B: Hvordan mener du at det kunne være opbygget? Altså en løsning, hvordan kunne du 

se at den er opbygget? Altså jeg tænker hvis der skulle være en app hvordan?... 

A: Altså der skulle være noget hvor jeg f.eks. kunne se ohm… lidt med måske 

udgangspunkt i Medicinkortet, man kan se sine aktuelle aftaler/forstående aftaler, hvor 

man kan se datoen. Altså det med nemt, Hvidovre hospital tror jeg eller Herlev, det er 

bare en stor bygning, men f.eks. Gentofte eller Bispebjerg det er jo 100 forskellige 

bygninger som har forskellige vejnavne og alt muligt. Det er jo bare et helvede. Der skal 

jo vide, hvordan finder man rundt? For der jo sådan svære at finde rundt på end Herlev. 

For du ved, du er på Herlev. Herlev skal du bare hvilken afdeling du skal køre op til. Så 

der skal også stå noget med hvorhen det er og der skulle måske være et udråbstegn så 

vist man… så skulle man være opmærksom på der var et eller andet forbehold man skulle 

tage enden da. Man skulle være fastende eller et eller andet. Hvis man bare kunne nemt 

lave nogle bjælker for det også skulle der selvfølge være en fane der hed noget med 

overstået eller sluttede forløb, et eller andet, sådan så man kunne se ens gamle aftaler. 

Som man selvfølge også får fra e-Boks. Ja det tænker jeg. 

B: Yes, det var det sidste spørgsmål. Der var ikke noget du vil tilføje? 

A: Nej det tror jeg ikke. 

B: Så er vi færdige. 

2.4.1. Diagnostisk kort 

Problem Årsag Konsekvens Idéer til løsning 

Opsætningen af 

indkaldelserne er 

ikke logisk. 

For mange sider og 

bilag med en masse 

forskellig 

information 

Når man når står og 

skal til sin aftale, 

bliver det 

besværligt at finde 

det info man nu 

skal bruge. 

Mere simple 

indkaldelser. 

 Dato, tid, hvad det 

er og hvilke 

forbehold du skal 

tage. 

Opsætningen af 

beskederne på e-

Boks gør det svært 

at finde rundt i. 

Indkaldelser er 

sorteret efter 

modtagelses dato 

og ikke datoen på 

aftalen. 

Det er svært at 

finde beskeden 

igen, så man skal 

kigge flere igennem 

En app hvor 

indkaldelserne 

sorteres efter 

indkaldelsesdatoen. 
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for at finde den 

rigtige. 

De nærmeste 

datoer øverst. 

Man kan få flere 

indkaldelser som 

ligger på samme 

tid. 

De forskellige 

afdelinger kan ikke 

se om patienten har 

andre 

sundhedsaftaler. 

Patienten skal ringe 

rundt for at få ny 

datoer. Hvilket kan 

være mere 

besværligt for 

nogle patienter. 

Et system hvor 

lægesekretærer 

kan se patientens 

aftaler hos andre 

afdelinger.   

 Interview af Annette, 01.11.2019 

Interview med sygeplejerske Annette. 

Tilstedeværende: Alberte, Frans og Mathias 

Interviewer er markeret med fed skrift. 

Vil du præsentere dig selv med navn, alder og hvilken stilling du har?  

Ja, jeg er kvinde, Annette og jeg er 56 år, eller 57 – ej nu kan jeg ikke huske om jeg er 56 

eller 57. Jeg må være 57, da jeg er født i 62. Jeg arbejder som sygeplejerske og det har 

jeg gjort i 20 år. Jeg arbejder om aftenen kun. Vil du høre mere?   

Ja måske en lille smule mere om din stilling og de arbejdsopgaver du har.  

Altså som sygeplejerske, der arbejder jeg lige nu på et plejehjem, og jeg har i 20 år 

arbejdet i hjemmeplejen – men arbejder nu på et plejecenter.  

Hvordan bruger du sundhedsplatformen?  

I forhold til mit erhverv?  

Ja indenfor sundhedsvæsnet.  

Men det gør jeg jo ikke... Altså på mit arbejde der har vi jo... Der er det ikke de samme 

platforme, som man bruger som privatperson. Der har vi jo nogle andre systemer, 

indenfor… Ja det ligger jo i kommunen der hvor jeg arbejder. Det er jo kommunalt, og i 

Københavns Kommune har vi et omsorgssystem, der hedder CURA. Det har nogle år på 

bagen, ikke så mange – og mange kommuner er begyndt at få det, hvor det stadigvæk er 

nyt for dem. Det er måske fire år siden, at vi fik det her system. Der er jo mange 

tilsvarende systemer, indenfor regionerne. Der hedder det sundhedsplatformen, og der 

er… Ja, men de taler jo ikke altid sammen de systemer. Det kunne man måske godt 
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ønske sig i den her verden, som er så digital, at de forskellige systemer, enten at de blev 

lavet mere ensrettet eller at man kunne tale mere sammen. Men der er noget som 

hedder Medicinkortet, et fælles medicinkort – og det er en, eller selvfølgelig kan der 

også være mange problemer med et fælles medicinkort, men i forhold til før vi havde 

fælles medicinkort, så oplever jeg i hvert fald, min personlige mening er, at det er en 

klar forbedring i forhold til at sikre patientsikkerhed, omkring medicinering af 

patienten. Det oplever jeg fra den side jeg ser det på.  

Altså hvis man tænker på at det ikke er privatlivet, men ud fra dit arbejde?  

Altså den vinkel jeg sidder på, og ser medicinkortet på, i forhold til… Jeg ved jo ikke 

hvordan, eller hvad de synes om det på hospitalerne og hvilke problemstillinger de har 

der. For jeg sidder jo ikke på deres stol, og ser det fra deres vinkel. Men den vinkel jeg 

ser det fra, den kommunale vinkel, der oplever jeg at det er en forbedring i forhold til 

medicinering, og jeg synes – altså personligt oplever jeg at man fanger flere fejl måske… 

og får dem rettet i tide, end jeg havde mulighed for før. Hvor vi ikke havde mulighed for 

digitalt at se, om der var fejl. Det kan både være lokalt oprettet fejl, eller det kan være 

fejl lægen har gjort i medicinkortet. Det ligger jo i skyen det der medicinkort, og så 

trækker man det jo, hvor man så end er, så trækker man det ned lokalt. I København 

Kommune så trækker vi det jo ned i vores omsorgssystem som hedder CURA, og så 

bliver det lagt ind lokalt hos os. I andre kommuner trækker de det jo ned i deres system, 

så det ser forskelligt ud, på selve billedet i lægens system – men det er samme data. 

Selve billedet, eller det fysiske eller hvad skal man sige?  

Jeg kan godt se hvad du mener, det I ser visuelt, er anderledes i forhold til andre 

systemer?  

Ja det er jo nogle forskellige systemer man trækker det ned i ikke, men ja jeg oplever det 

som en klar bedring af hvad det har været før. Selvfølgelig kan det sikkert blive endnu 

bedre.  

Hvis du skulle give en samlet oplevelse, hvordan er det så?  

Det er meget mere positivt med et fælles medicinkort, i forhold til ikke at have det.  

Hvordan var det tidligere, i forhold til nu?  
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Ja altså hvordan gjorde vi det tilbage i tiden. Der fik vi nogle ordinationer som vi selv… 

men ikke digitalt på den måde, der fik vi dem vel bare skriftligt i nogle notater eller 

noget – hvordan fik vi dem? Og så lagde vi dem ind selv, i et lokalt skema. Jeg kan knapt 

nok huske det. Fordi der sker så meget på de der digitale fronter, hele tiden – og hvor 

mange år siden er det nu? Altså hvor vi ikke havde det… Men der havde vi et andet 

omsorgssystem! Jeg har jo været med i de digitale systemer i Københavns kommune, 

lige fra man startede digitalt. Da jeg startede i hjemmesygeplejen, for over 20 år siden, 

der havde man små blå bøger som man skrev i, og der havde man en side med medicin, 

hvor man skrev med blyant. Gudnået at trøste den som skrev med kuglepen, fordi man 

skulle viske ud og rette i det her medicinskema med blyant. Det var sådan det foregik i 

gamle dage.  

Ja okay, det lyder i hvert fald en del mere upraktisk.  

Ja sådan er det når man har været der helt fra starten af den digitale verden indenfor 

kommunen ikke.  

De her platforme som du benytter, føler du opfylder det de skal, men henblik på 

din arbejdsgang?  

Jeg har jo kun en i forhold til det direkte arbejde, i forhold til patientjournaler og så 

videre, og medicinen – og så er der jo selvfølgelig alle de hjælpesider man kan gå til. Dels 

har Københavns Kommune selv nogle værktøjer man kan gå ind og bruge, og så findes 

der jo alverdens, for eksempel pro.medicin og så videre, altså hvis man skal ind og have 

oplysninger om alt muligt. Der googler man jo, og bruger de hjemmesider der nu findes. 

Om jeg oplever at?  

At de er tilrettelagt efter din arbejdsgang, i forhold til det du skal opnå?  

Ja, altså vores eget omsorgssystem, det er i hvert fald tanken med det. Men på 

plejehjemmet er der lidt flere udfordringer, end der er i hjemmeplejen. Det jo primært 

opbygget til hjemmeplejen, og det er opbygget til at kunne fungere på en tablet. Det er 

bygget primært til at være en App. En ret stor en af slagsen. Men der er også en web-

udgave, og den benytter jeg mig af, når jeg skal dokumentere i tekst. Men ellers er meget 

af det bygget op, så man ikke skal skrive så meget fritekst – så det er mere sådan noget 

’hakke af’, og sætte krydser og lige at sætte værdier. Men selvfølgelig kommer man 

aldrig udenom når man arbejder med mennesker, at det også er nødvendigt at lave 
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længere fritekster. Det gør jeg bedst på et ordenligt tastatur, så det gør jeg på web, med 

computeren. Men meget af det, er bygget op til at være meget nemt og overskueligt. Og 

til at fungere på, så man har en tablet man tager med sig rundt, på sin arbejdsdag. Så har 

man den simpelthen i lommen eller under armen, når man går ud til sine beboere, eller 

kører ud til borgerne i hjemmeplejen. Så har man den med sig, så den er direkte bygget 

op til at skulle fungere. Selvfølgelig har der været børnesygdom, og ting der kunne blive 

forbedret, så der bliver jo hele tiden lavet ændringer og forbedringer på systemet. I 

starten var der jo rigtig meget, men det er tanken at den skulle være bygget op til det – 

og det fungerer også synes jeg, som det nu bedst kan. Der er altid plads til forbedringer.  

Ud fra det du siger, passer den meget godt til din arbejdsgang, men kan du komme 

med nogle fordele og ulemper?  

Ulempen… En af ulemperne er, i forhold til hjemmepleje og plejecenter, når man kører 

med det er system i hjemmeplejen, det har jeg jo gjort i mange år, som ikke er så mange 

år – men der har man som udekørende hjælper/assistent/sygeplejerske, så har man på 

sin, ens egen side, den første side man er på det er ens egen side. ’Min side’ eller hvad 

man skal kalde den, der har man kørelister, der er simpelthen en række med besøg, som 

du skal ud og udføre og levere. Alle de her besøg, så trykker du så på dem, og kan se 

hvilke opgaver du har og ydelser du skal levere, i de enkelte hjem. Så kan du hakke dem 

af, efterhånden som du har været ude – det har man ikke i det samme system, som er 

tilegnet et plejecenter. Der mangler alligevel… Der er nogle funktioner som mangler, 

blandt andet ens opgaver – og nu som sygeplejerske har jeg rigtig mange 

sygeplejeopgaver, og jeg har ikke en overskuelighed på vores platform CURA, hvor jeg 

kan se hvilke opgaver jeg skal udføre hos de forskellige beboere – det er en kæmpe 

mangel. Man kunne måske gøre det, men så ville det kræve at man skulle ansætte nogle 

flere, og have nogle administrative mennesker på det her plejecenter, som der ikke er 

normeringer og økonomi til. Så kunne man hvis det var, fordi der er et program som 

lægger sammen med CURA, eller ikke sammen med, men ved siden af. Der er et 

disponeringsprogram hvor man netop kan planlægge alt det her arbejde, og det lægger 

kan så over i appen. Men det gør man ikke på plejecentre, så der har jeg ikke noget 

overblik over hvilke opgaver jeg skal ud og udføre hos de enkelte beboere. Det er en 

stor ulempe, for der sidder vi så samtidig med en outlook kalender, og skriver ind i, og 

laver så man skal kopiere fra dag til dag, og det skal printes ud hver dag. Det en kæmpe 
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ulempe, det er en stor mangel… For sygeplejersken på plejecentre. Man er ikke helt med 

på plejecentrene endnu.  

Ikke lige så langt med det, som man er i hjemmeplejen, og det er jo fordi det oprindeligt 

er blevet bygget til hjemmeplejen, og det er der man ligesom har lagt ud, hvor at det så 

fungerede optimalt. Der er også andre faggrupper som er kommet på inde CURA, sådan 

noget som ergoterapeuter og fysioterapeuter, de arbejder også i det system. Selvfølgelig 

er det tilegnet deres arbejde, så der ser appen for dem, jo lidt anerledes ud ikke. Men det 

er det samme system, de samme folk der sidder og laver tingene der tilknyttet det her 

program. Det er samme koncern der sidder med det, både den del der er til 

fysioterapeuter og den del der er til plejecentre og den del der er til hjemmeplejen. Så 

har de bare tilrettet det i forskellige områder. Så vi har en udgave af den og de har en 

anden udgave af den, af den samme app.   

Du nævnte det her med, at det jo egentlig var fornuftigt at bruge i forhold til din 

arbejdsgang. Er fordelen ved det at det egentlig er okay? 

Fordelen er at det er meget hurtigere og nemmere at få et overblik over hvilken borger 

det er jeg står med her og hvad vedkommet fejler, hvilke problemstillinger og 

sundhedsmæssige problemstillinger har den her borger/beboer. Et overblik over 

medicinen, hvad er det for en medicin de får. Man kan meget hurtigere gå ind og få et 

overblik når man står med nogen man ikke kender og står med det problem, at man lige 

skal finde ud af noget og have nogle oplysninger om vedkommende, inden man måske 

skal ringe til en læge eller noget omkring vedkommende. De kan måske ikke selv 

fortælle dig de her konkrete ting. Ikke på samme niveau i hvert fald som du kan få her, 

fordi så får du deres livshistorie eller så får du ingenting. Det er fordelen og det at vi kan 

tage den med ud. Mange tænkte ”åh nej skal vi nu have nyt system igen” sådan får man 

det når man har kørt igennem mange systemer hvor det ene ikke er bedre end det 

andet. Jeg har virkelig i starten været skeptisk over det og har virkelig skullet vænne 

mig til det her CURA men jeg må indrømme efter at have anvendt det i nogle år og de 

ændringer der er kommet undervejs og sådan, nok synes det er det bedste system vi har 

haft. Det havde jeg ikke troet fra starten af, at jeg ville synes. Der var også mange fordele 

ved det andet, men der er jo fordele og ulemper ved alle. Men jeg synes at fordelene her 

overstiger ulemperne. Man kan dog ikke sætte hakker ved dem man skal sende teksten 

omkring borgeren til, man skal skrive teksten, så copy, så paste, og sende den til hver 
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enkel afdeling og nogle gange er det helt op til 5 afdelinger, det kunne man i det andet 

og det kunne jeg godt savne. Så der er også ulemper, der er ting der ikke er blevet bedre 

end det gamle. Men forbedringerne overstiger. Det er min subjektive holdning.  

Så var der også det her… Nu var det jo meget arbejdspræget, men som 

privatperson havde du jo også oplevet nogle forskellige ting. Du nævnte det her 

med nogle forskellige indkaldelser. Hvor er det du har modtaget dem? Er det i e-

boks eller er det forskellige steder?  

Indkaldelser til undersøgelser og behandlinger i regionhovedstaden er det jeg har 

modtaget fra ik’? Det er kommet i e-boks. Og jeg synes ikke som du sagde, at så står 

noget med adressen der ikke og så det, for når man får et brev fra regionhovedstaden så, 

jeg kan ikke lige huske den første side og hvad der står på den, men det er i hvert fald 

allerede på side 2, der står hvad det er du skal og hvor du skal, og der hvor du skal; dato, 

tid og sted og nøjagtig adresse. Det står simpelthen i en blå boks øverst på siden. Altså 

den er simpelthen highlightet. Hele det der. Hvilken afdeling og hvor og adressen og så 

videre. Så jeg har ikke haft problemer, det synes jeg ikke. Det kan jeg ikke genkende. Så 

det synes jeg er meget tydeligt og så kan der være diverse bilag til brevet. Så kan der 

være et bilag hvor der måske står hvad det er for en undersøgelse og at der er specielle 

forberedelser du skal gøre til den her undersøgelse og så kan der være et bilag med kort 

over området på det pågældende hospital. Det er der altid med. De indkaldelser jeg har 

fået, det er altså både Frederiksberg hospital og ude på rigshospitalet Glostrup og har 

jeg været andre steder… Også Bispebjerg har jeg også fået indkaldelser fra til 

undersøgelse, det var med den brækket hånd der og der er altid kort med. Og det synes 

jeg altså ikke det virker uoverskueligt. Det synes jeg ikke, Brevene kommer jo, som det 

siger sig selv, i en kronologisk række, men det kan være at de undersøgelser der så 

bliver indkaldt til og de forskellige ting ikke har noget med hinanden at gøre. Nu har jeg 

jo ikke været uheldig ramt og skulle flere ting på én gang. Men det kan jeg jo godt se, 

med nogle multisyge, at der er et forløb der med en ting og et forløb et andet sted med 

en anden ting og der kan brevenes indhold ikke nødvendigvis ligge kronologisk. Men 

tilsendelsen af brevene ligger kronologisk. Det er klart. Men det er jo så fordi det er 

forskellige, altså hvis du både bliver indkaldt til en hjerteundersøgelse og en 

undersøgelse af dit stofskifte eller hvad ved jeg, altså fordi du har begge problematikker, 

så kan de falde forskelligt i stedet for kronologisk. Jeg har haft en del indkaldelser her 
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det forgangne år for jeg har haft en brækket skulder for et par år siden, jeg har haft det 

med ryggen, hvor jeg gik på rygklinik og var til undersøgelser og endte op med 

indkaldelser til operation og kontrol bagefter og så fra kommunen med genoptræning. 

Så har jeg haft undersøgelser ift. Knogleskørhed og diverse blodprøver, ej ikke 

blodprøver, det er mere sundhed.dk hvor man ser svar på blodprøverne, men det er e-

boksen og jeg har jo fået rigtig mange indkaldelser, det har jeg og også til hånden her da 

den var brækket, men jeg synes altså det virker overskueligt nok, men det er selvfølgelig 

hvordan man har det med tilgangen til at benytte sig af de digitale medier og det har jeg 

jo personligt ikke noget problem med vel? Det er jo også fordi jeg er vant til at arbejde 

med det, men jeg kan jo godt se, at hvis man er 20 år ældre end mig, så kan de have 

svært ved at overskue sådan noget. De kan jo ikke finde ud af at komme ind på det. Altså 

de er jo også af samme årsag fritaget fra e-boks og man kan jo så sige at det er jo typisk 

dem der er 20 år ældre end mig eller endnu ældre der jo begynder at få de her mange 

samtidige indkaldelser fordi jo ældre du bliver jo større er risikoen for at blive syg og få 

flere sygdomme. Risikoen stiger jo med alderen, sådan er det med alle sygdomme. Så 

derfor er det jo også dem der har de her multisygdomsforløb og indkaldelser og hvor 

det kan gå hen og blive uoverskueligt.  

Men hvis man så skulle komme ind på fordele og ulemper, har du så noget at 

tilføje der omkring e-boks, hvis man kun fokuserer på den platform?  

Altså, det ved jeg ikke… Personligt har jeg jo selv gjort det sådan, at jeg får en 

notifikation eller får en mail når jeg har modtaget noget nyt på e-boks, det fungerer fint 

synes jeg. Jeg ser jo min mail hver dag. Så ser man at man har fået noget fra e-boks. Jeg 

kan godt se at der er mange platforme, men hvis man holder sig fra alle de der sociale 

medier, begrænser det sig jo også lidt. Min søn følte han blev stresset fordi der var e-

boks, mail og så mange andre platforme han skulle ind på, for at kunne følge med.  

Så her kan man igen sige, at det er op til den enkelte? 

Ja, altså jeg har ikke det her stres på grund af sociale medier fordi det er jeg ikke 

afhængig af. Jeg synes ikke det virker uoverskueligt. Jeg tjekker min mail og når jeg har 

fået en sms.  

Hvad med de her andre applikationer? Aftalebogen, kender du til den? 
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Ja, sundhed.dk og aftalebogen, eller emailkonsultation som er med praktiserende læge. 

Det bruger jeg faktisk også en del. Og det er tit hvis det er sådan noget med kendte 

problemstillinger. Der har måske været et eller andet og så har vi aftalt at så skal vi lige 

følge op om 14 dage eller sådan noget, så kan man skrive hvordan det er gået og tage 

stilling ud fra det eller jeg skriver om svaret eller hvis jeg beder om noget medicin jeg 

har fået før, men som jeg ikke har en fast ordination på, på et tidspunkt havde jeg for et 

eksempel meget skæl i hovedbunden i perioder og fik ordineret noget medicin til det og 

så har der været gået 1 år eller 2 hvor der ikke har været noget, men så kommer det 

igen og så har jeg brug for det igen og der har jeg ikke gidet gå op til lægen og få en tid, 

så der har jeg skrevet til dem at nu har jeg det her problem og om jeg få noget af den her 

medicin mod det igen, som jeg har haft før. Og så får jeg svaret, jamen det er fint, den 

ligger jeg på serveren. Andre ting bestiller jeg igennem sundhed.dk, panodil for et 

eksempel eller noget imod knogleskørhed.  

Så fik vi svaret på dette. Hvad med i forhold til min sundheds platform fra 

patientens side, der er jo den her app også, hvor den hedder MinSP. Har du 

benyttet den før? 

Den har jeg faktisk ikke brugt. Jeg har brugt sundhed.dk. 

”Har du benyttet dig af de apps som hedder ’Medicinkortet’ og ’Min Læge’ før, 

medicinkortet har vi selvfølgelig været inde på?”  

Annette: ”Arh medicin… det jo bare ProMedicin, og der er også noget som hedder Min 

medicin, men det... Jeg bruger oftest ProMedicin fordi at der står nogle flere specifikke 

ting som jeg måske vil vide. Men går disse apps ikke til de samme steder? For eksempel 

så linker de jo hinanden, på Sundhed.dk der kan du jo blive linket til email-

konsultationen ikke” 

”Ja eller aftalebogen ikke?”  

Annette: ”Ja eller aftalebogen, eller hvad hedder den… I starten hed det i hvert fald 

email-konsultationen – men det ser i hvert fald ligesådan ud, hvor man både dels kan 

genbestille noget medicin, men man kan også sætte sig ind og booke en tid hos lægen, og 

man kan også skrive med lægen. Det hedder altså email-konsultationen det jeg bruger, 

og der kan jeg også booke tider” 
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”Lægerne bruger selvfølgelig også forskellige systemer, der er bare mange som 

bruger aftalebogen” 

Annette: ”Jeg har et eksempel med prøvesvar – for nu har jeg tabt 25 kilo er inde for det 

sidste halve år, og inde da har jeg haft et tårnhøjt kolesteroltal, og så har jeg været i 

medicinsk behandling for det også… Og det er jo så også faldet noget, ned i 

normalområdet. Så er det sidste halve år, hvor jeg også har lavet kost ændringer og så 

videre… Der er det jo faldet helt kulinormt, eller fordi, så bad jeg nemlig om at få taget 

prøve – fordi jeg sagde at det kunne være at jeg kunne gå ned i styrke på den der pille, 

fordi jeg havde en fornemmelse af, at det måtte være faldet ikke – og det var det! Og så 

kom prøvesvarene, så jeg jo selv på sundhed.dk, og så kunne jeg jo så se at det var faldet 

helt kulinormt, og så gjorde vi resten over e-konsultation, hvor at vi skrev sammen. 

Altså hvor jeg så skriver at, det jo var faldet helt kulinormt, og at jeg håber at jeg kan gå 

ned til 20mg i stedet for 40, og så måske en ny blodprøve med et halvt til et helt år. 

Jamen det var helt fint skrev hun, og tillykke med det og at det var flot og at hun ville 

lægge pillerne ud og at hun ville ændre medicinkortet – og at det var fint med et halvt til 

et helt år. Der var ingen grund til at jeg skulle komme op igen, for det prøvesvar – det 

var noget vi kunne skrive om.  

Hvordan har du det overordnet med at du skal indhente de her informationer fra 

de forskellige platforme – at det er flere steder du skal benytte for at finde frem til 

dataen?  

Annette: ”Altså… Jeg kan da godt se at det ville være ideelt hvis alting var samlet i en. Jeg 

har bare… Men jeg er jo heller ikke teknikeren, men jeg tænker bare om det 

overhovedet kan lade sig gøre.  

Praktiserende læger eksempelvis, er jo også ude kommunalt, og de er jo både til 

regioner og til det kommunale, det kræver jo mange flere, altså… Hvis det system for 

patientenerne bliver et stort fælles system, så tænker jeg også at resten af… Når man så 

sidder på den anden side af skrivebordet, som læge, sygeplejerske, behandler eller hvad 

ved jeg, så skal man også der have et stort fælles system – tænker jeg, for at det er ideelt. 

Ellers så kan jeg ikke se... Nej så ville det ikke… Men det ville selvfølgelig være rart for 

borgere, at det var samlet. Jeg har ikke problemer med at finde de oplysninger jeg skal 
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bruge – det tager måske lige et par klik mere og et par sekunder mere, fordi jeg skal 

logge ind to steder med mit NemID. 

2.5.1. Diagnostisk kort 

Problem Årsag Konsekvens Idéer til løsning 

Ikke kronologisk 

rækkefølge i e-Boks 

ved flere 

sideløbende 

behandlingsforløb. 

 

Forskellige 

afdelinger sender 

indkaldelserne ud. 

Indkaldelserne i e-

Boks er ikke 

kronologiske ift. 

dato for 

indkaldelserne. 

Samarbejde mellem 

afdelinger eller 

sortering ud fra 

dato i oversigten i 

e-Boks. 

3. Online spørgeskema 
Link til spørgeskema: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAA

AAAAAAAAAAa__eNrfYhUQTY2NzEyNEEzWVNZWlQ1R01WU0ZTWFIzNS4u&fbclid=Iw

AR3DRYPUJDI82gcGWi51qUKxgvDkZK4drABbYEyfqyjkUG1DQ2Thre5R0oU 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__eNrfYhUQTY2NzEyNEEzWVNZWlQ1R01WU0ZTWFIzNS4u&fbclid=IwAR3DRYPUJDI82gcGWi51qUKxgvDkZK4drABbYEyfqyjkUG1DQ2Thre5R0oU
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__eNrfYhUQTY2NzEyNEEzWVNZWlQ1R01WU0ZTWFIzNS4u&fbclid=IwAR3DRYPUJDI82gcGWi51qUKxgvDkZK4drABbYEyfqyjkUG1DQ2Thre5R0oU
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__eNrfYhUQTY2NzEyNEEzWVNZWlQ1R01WU0ZTWFIzNS4u&fbclid=IwAR3DRYPUJDI82gcGWi51qUKxgvDkZK4drABbYEyfqyjkUG1DQ2Thre5R0oU
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Spørgeskema 1 - spørgsmål 1 

 

 

Spørgeskema 2 - spørgsmål 2-3  
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Spørgeskema 3 - spørgsmål 4-5 

 

 

Spørgeskema 4 - spørgsmål 6-7 
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Spørgeskema 5 - spørgsmål 8 

 

 

Spørgeskema 6 - spørgsmål 9-10 
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Spørgeskema 7 - spørgsmål 11-13 

 

 

Spørgeskema 8 - spørgsmål 14-16 

 


