
 

TELEMEDICIN 

 

Roskilde Universitet  

Humanistisk-Teknologisk Bachelor  

 

Gruppemedlemmer:  

Sarah Terkelsen Nartey - 66421 

Blanca Ahlgren - 60773 

Thea Jørgensen - 66482  

Maj Sofie Nielsen - 66408 

Maria Katrina Canto Langkilde - 66504 

 

Gruppenummer:  V1924809681 (HUS A)  

Vejleder: Annette Aboulafia  

Anslag:120014 

Dato for aflevering: Tirsdag d. 17 december 2019  

 

 



V1924809681 

1 

Abstract  

This project investigates the use of the technological treatment “telemedicine” from the point 

of view of the user and how this treatment works in contrast to the traditional ways of treating 

disease as Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). Through a phenomenological 

and postphenomenological approach we seek to understand how this phenomenon appear to 

us and how to understand the relationship between human and technology. We use 

epistemological approaches, such as empiricism to collect our data. 

The main focus of the project is whether this form of treatment is contributing sufficiently in 

providing care, since there is no longer a psychical presence from the health staff except from 

ambulant visits to the hospital. Furthermore by using qualitative methods in form of semi-

structured interviews, we interviewed two COPD patients and users of telemedicine. To 

analyze our participants we used Dorothea Orems and Jeannette Pols theoretical perspectives 

about self care and caring devices. With the analysis we determine telemedicine is providing 

the necessary tools, for the user to provide their self-care.  By using Thomas Budde 

Christensen, Erling Jelsøe and Niels Jørgensen “Trin-Modellen”, as guidelines we perform a 

technological analysis of telemedicine to comprehend its functionality. As well as engaging 

in a discussion concerning the unintended and intended effects of telemedicine, in which 

show how this technology is fulfilling enough and creates a “safe” environment for its user. 

With this project we can verify, that telemedicine is in fact able to provide the user with 

assistance to provide self-care. 
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1. Indledning  

Dette semester projekt omhandler sundhedsteknologien telemedicin, der er en teknologi hvis 

formål er, at levere sundhedsydelser over afstand. Gruppens motivation for emnet er grundet 

en stor interesse for mennesker og velfærdsteknologi. Opgaven er et forsøg på at skabe ny 

viden indenfor feltet ved brug af forskellige akademiske metoder og teoretiske synspunkter. 

Gruppens linje på Roskilde Universitet er “Humanistisk-Teknologi”, hvilket kan være en 

styrke for opgavens akademiske niveau, grundet undervisning i dimensionerne Subjektivitet 

Teknologi og Samfund samt Teknologiske Systemer og Artefakter. 

 

1.1 Problemfelt  

Teknologi på sundhedsområdet er i kraftig udvikling og giver mange nye muligheder, for 

borgerne i det danske samfund. Vi lever i en digital verden, hvor det er muligt at komme i 

kontakt med hinanden hurtigt og hvor der i stor grad benyttes apps og wearables. 

Sundhedssystemet er generelt imødekommende overfor nye innovationer og stræber efter 

mere patientinddragelse i fremtiden (Horsens på forkant med sundhed, 2016).  

 

I rapporten “Fremtiden for det danske sundhedssystem” udgivet i august 2017 af instituttet 

for Fremtidsforskning vises der, at centraliseringen har medført et behov for at tilbyde 

decentrale og borgernære løsninger. Både i form af sundhedshuse, klinikker og 

sundhedsservice hjemme hos den enkelte borger. Borgerne forventer og efterspørger nye 

løsninger, til at forebygge og behandle sygdomme, og derfor er telemedicin en teknologisk 

løsning på dette (Institut for Fremtidsforskning, 2017). Telemedicin er en teknologi, der gør 

det muligt at levere sundhedsydelser digitalt. Borgeren undgår derfor at skulle blive indlagt 

på et hospital, hvis det ikke er nødvendigt. Ved brug af telemedicin i helhed kan den 

sundhedsprofessionelle rådgive og behandle brugeren af telemedicin, uden at være fysisk til 

stede og brugeren kan derfor opholde sig i eget hjem (Langstrup, s. 216, 2014).  

 

Danmarks Statistik viser at befolkningen forventes at vokse med 279.000 eller 4,8 procent 

over de næste ti år, og at forventes markant flere ældre i fremtiden. Fremskrivningen viser, at 

trenden med en stadigt stigende andel ældre i befolkningen fortsætter. I 2030 forventes 22,4 

procent af befolkningen at være ældre end 65 år - mod 19,6 procent i 2019 (Danmarks 
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Statistik 2019). Kroniske sygdomme forekommer særligt hos ældre, og da tallene viser at der 

vil komme markant flere ældre, vil dette ligge et stort pres hos sundhedsvæsenet i fremtiden, 

og der vil derfor opstå ressourcemangel. 

 

At få omsorg og føle tryghed er en del af det at være på et sygehus, og derfor vil vi undersøge 

hvordan omsorgen bliver medieret gennem telemedicin, og om patienten er i stand til at yde 

egenomsorg, på baggrund af denne behandlingsform. Vi vil på baggrund af Dorothea Orems 

retningslinjer om de universelle egenomsorgsbehov forsøge at beskrive, hvornår der opnås 

egenomsorg. På baggrund af resultaterne fra rapporten “Klinisk Integreret 

Hjemmemonitorering” udarbejdet af Anne Lee (CAST SDU), Marianne Sandvei (CAST 

SDU), Tina Hosbond (Socialstyrelsen), Jan Petersen (MedCom) og Kirsten Ravn 

Christiansen (MedCom), vil vi se nærmere på hvordan brugerne oplever de sundhedsfaglige 

og tekniske aspekter af telemedicin. Vi sætter spørgsmålstegn ved, om omsorg kan gives 

gennem teknologi, og om teknologien skaber den nødvendige tryghed. Til at se på dette, 

anvender vi Jeannette Pols synspunkter, som fremgår i ‘Caring devices - Warm care, cold 

technologies’. 

Telemedicin skal aktivt inddrage patienten, og derfor vil vi undersøge om brugeren er i stand 

til at yde egenomsorg. Ovenstående problemfelt fører os til følgende problemformulering:  

1.2 Problemformulering og arbejdsspørgsmål 

Hvordan fungerer telemedicin, og hvordan oplever brugeren teknologien i forbindelse med 

egenomsorg? 

 

For at kunne besvare problemformuleringen bedst muligt, vil projektet operationaliseres 

gennem fire arbejdsspørgsmål, der lyder som følger:  

 

1. Hvad er telemedicin og hvordan fungerer det?  

2. Hvorledes kan omsorg ydes gennem teknologi?  

3. Hvordan kan patienter ved brug af telemedicin yde egenomsorg? 

4. Hvilken betydning har telemedicin for brugeren? 

5. Hvilke uønskede og ønskede effekter er der ved telemedicin? 
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1.3 Begrebsafklaring  

Begrebsafklaringen har til formål, at give læseren en forståelse for de begreber, der vil blive 

anvendt i projektet. 

 

Telemedicin: Definition af telemedicin er ifølge WHO, at der over telemedicin kan leveres 

sundhedsydelser over afstand, og at brugeren er i centrum og aktivt inddrages (WHO, 1997). 

 

Egenomsorg: Projektet tager udgangspunkt i Orems betegnelse af egenomsorg, som er 

menneskets evne til at tage vare på alle de funktioner, der er nødvendige for at leve og 

overleve (Cavanagh, s.20, 2010). 

 

Omsorg: Ifølge Den Store Danske fremgår omsorg som “menneskelige relationer, som er 

kendetegnet af afhængighedsforhold, fx mellem børn og forældre eller patienter og 

sygehuspersonale” (Den Store Danske, 2009). 

 

KOL: Er forkortelsen af Kronisk obstruktiv lungesygdom “ en samlet betegnelse for en 

gruppe kroniske lungesygdomme. KOL rammer de store og små luftveje, og de små 

lungeblærer går til grunde (Lange, 2015). 

 

Empowerment: Betyder individuel bevidsthed. Begrebets formål er, at minimere 

sundhedspersonalets ansvar, og at personen der har brug for hjælp tager sig af sit eget liv.  

Det er ofte at empowerment processen er politisk, social eller demokratisk og som følge af 

dette bidrager det til en omfordeling af magt i samfundet samt promovere sociale 

retfærdigheder og egenkapitaler (Andersen et al,  2011, s.96). 

 

1.4 Semesterbinding  

1.4.1 Subjektivitet, Teknologi og Samfund  

Subjektivitet, Teknologi og Samfund er den bundne dimension for dette års semester projekt. 

Dette vil fremstå i vores opgave, da vores vores primære fokus vil ligge på at undersøge, 

hvordan patienter og sundhedsprofessionelle (Subjekt) interagerer med telemedicin 

(Teknologi) på baggrund af hospitalet (Samfundet), der forsøger på at effektivisere pleje til 
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patienter. Derudover vil vi i opgaven gøre brug af den kvalitative metode i form af det 

semistrukturerede interview, der bruges i form af et livsverdensinterview for at indsamle 

empiri som vi vil analysere og diskutere, for at få en bedre forståelse af hvordan disse tre 

elementer, subjektet, teknologien og samfundet fungerer i samspil.  

1.4.2 Teknologiske Systemer og Artefakter  

Teknologiske Systemer og Artefakter fremstår som projektet anden dimension, da vi mener at 

det er nødvendigt, at dykke nærmere ned i teknologien. Det gør vi for at få en bredere 

forståelse af teknologiens formål, dens opståen, dens indre mekanismer samt dens tilsigtede 

og utilsigtede effekter. Til dette har vi valgt at analysere teknologien ved hjælp af 

analyseværktøjet ‘TRIN-modellen’, da vi mener at trinene er et godt analyseredskab, til at 

komme i dybden og forstå telemedicin. Vi har valgt at bruge de første fem trin, da vi vurdere 

at de var bedste redskaber til at finde svar på vores problemformulering. 

 

1.5 Forskning på området 

I vores søgen efter materiale til brug i projektet, fandt vi forskellige undersøgelser på området 

Teknologi og care. Herunder fandt vi bogen Care in practice, der består af 12 artikler skrevet 

af forskellige forskerer på området. Gennem bogens kapitler argumenteres der med 

forskellige eksempler for, at der bør gøres op med tankegangen om at adskille care (omsorg) 

og teknologi. Dick Willems sammentænkning af begreberne så vi interessante i relation til 

telemedicin, da hans synspunkt tager udgangspunkt i, hvad good care er i relation til care og 

teknologi, og betegner det en good care technology. Willems synspunkter fremgår: “there is 

not just one version of good care, neither for human caregivers nor for care technology” 

(Willems i, mol et al, 2010 s. 258). Han ser således at good care består af de forskellige 

beskrivelser, der er tilknyttet en care teknologi, der med hver beskrivelse belyser care 

teknologiens mange egenskaber. 

 

Et andet synspunkt vi fandt, var Jeannette Pols synspunkter. Pols er Hollandske professor i 

‘Social teori, humanisme og materialiteter' ved Institut for Antropologi, i programmet 

'Health, Care and the Body’ ved Amsterdam universitet og forsker i medicinal etik, ved 

Academic Medical Center Amsterdam (Amsterdamresearch, 2019). 
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Pols synspunkter fremgår i bogen: Care at a distance, hvor vi særligt fandt kapitel to caring 

devices interessant i relation til vores projekt. 

I kapitlet stiller Pols sig undrende og kritisk overfor hvordan care, som i projektet oversættes 

til omsorg, er blevet inddelt i to modpoler. Den ene værende varm omsorg og den anden kold 

omsorg. Pols fremhæver de to positioner, ved at tydeliggøre forholdet mellem disse, og 

beskriver ”Theorists of medicine as well as lay people often put healthcare technology, 

including telecare, in opposition to warm human care and contact. They assume that medical 

technology is cold, rational and functional, whereas human care is affective and comforting” 

(Pols, 2012, s. 25). Pols påpeger, at metaforens oprindelse om varm og kold care sker både 

hos fagfolk såvel som lægfolk, der anser telemedicin og andre medicinske teknologier som 

kold. Hertil tilføjer hun efterfølgende, at metaforen opretholder tankegangen, om at 

teknologien associeres til det rationelle fornuftspræget, og instrumentelle værktøj kold 

omsorg, i modsætning til varm omsorg, der forbindes med den menneskelige omsorgsfulde 

og bløde behandling (Pols, 2012, s. 25).  

For at bryde med ovenstående tankegang stiller Pols sig kritisk overfor metaforen og 

fremstiller et eksempel på, hvordan teknologien telemedicin indgår i situationer, hvor 

teknologien ikke alene er maskinel men også yder omsorg for brugeren og fremhæver 

metaforens problematikker. Jeannette Pols synspunkter og eksempel vil blive uddybet 

nærmere i afsnittet Teoretisk udgangspunkt. 

 

1.6 Afgrænsning 

Projektgruppen har haft forskellige perspektiver på projektets omdrejningspunkt. Ud fra de 

teoretiske synspunkter vi anvender i projektet, og med valg af dimensionerne har vi  

afgrænset os fra dimensionen ‘Design og konstruktion’. Dette har vi gjort,  da projektets 

formål ikke er at rekonstruere et allerede eksisterende design, eller lave en designløsning for 

at opfylde et behov. 

 

Endvidere har vi valgt at undlade trin 6 i Trin-modellen, da vi ikke vil gå i dybden med 

udbredelsen af telemedicin som teknologi, da projektet derved ville berører et område, der 

ikke var relevant i besvarelsen af vores problemformulering. 
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Dick Willems synspunkter, som beskrevet i projektets indledning, har vi valgt ikke at 

inddrage i projektet. Willems synspunkter ville fører projektet hen mod en analyse af, hvad 

en good care technology er, for hertil at se på designet af teknologien, teknologiens iboende 

beskrivelser samt teknologiens betydning for lokationen, og således ikke have omsorg og 

egenomsorg for øje, som er projektets interesse.  

 

Der er mange forskellige sygdomme, der benytter sig at telemedicin, men vi valgte at 

afgrænse projektet til patienter med KOL, da patienter med en kronisk sygdom antages for 

ikke at være gode til at yde egenomsorg. Dette vil blive beskrevet nærmere i det teoretiske 

afsnit om egenomsorg. Derudover har vi også afgrænset os fra at undersøge 

sundhedspersonalets synsvinkler og brug af telemedicin, ved udelukkende at kigge på 

patienterne der benytter sig af den.  

 

Endvidere har vi afgrænset os til kun at foretage to kvalitative interview, og dermed også 

fravalgt at lave kvantitative undersøgelser. 

 

Interviewpersoner 

Kontakten med projektets interviewpersoner, fremgik ved at gruppen lavede et opslag på en 

offentlig facebook gruppe ‘KOL-gruppen’. I opslaget fremgik information om projektet og 

vores interesser. Vi skrev ud, om der var nogle der var interesseret i at hjælpe os, ved en  

samtale om oplevelsen af telemedicin. Således kunne brugere af telemedicin, frivilligt 

henvende sig gennem opslagets kommentarfelt. Gruppen blev efterfølgende kontaktet af Karl 

og Adam. Det er vigtigt at nævne, at begge de interviewede har fået dæknavne og er derfor 

anonyme.  

Karl: Bruger af telemedicin siden 2014 grundet lungesygdommen KOL. Før han blev 

pensionist, arbejdede han som mekaniker på et bilværksted og hos Mercedes. Karl bor i 

Aalborg kommune (Bilag 1). 

Adam: Har gjort brug af telemedicin siden 2015 grundet lungesygdommen KOL. 

Pensionisttilværelsen bruger han på gymnastik og cykelture. Adam var social og 

sundhedsassistent, før han blev pensioneret og bor i Aalborg kommune (Bilag 2). 
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2. Metode 

Projektgruppens metode har til formål at give læser en baggrundsforståelse for, hvorfor disse 

metoder er relevante til besvarelse af problemformuleringen. I det følgende kapitel bliver 

projektgruppens semistruktureret forskningsinterview, samt kritiske overvejelser præsenteret. 

Senere i projektet vil det metodiske empiriindsamling anvendes i analysen. Derudover 

indeholder kapitlet en beskrivelse af projektets videnskabsteoretiske tilgang, samt Trin-

modellen. Da Trin-modellen hverken er kvalificeret som metode eller teori, har 

projektgruppen valgt at introducere modellen, i overensstemmelse med metodeafsnittet. 

Hensigten med dette er at præsentere projektets analyseværktøjer i ét samlet kapitel.  

Gruppens egne undersøgelse er baseret på kvalitativ forskning, der fokuserer på 

interviewpersonernes oplevelser og forståelser for herudfra at menings fortolke. 

 

Projektet tager udgangspunkt i det fænomenologiske samt det postfænomenologiske 

perspektiv. 

Det fænomenologiske perspektiv vil tage udgangspunkt i den tyske filosof Edmund Husserls 

fænomenologisk videnskabsteoretisk perspektiv. Ved at tage Husserls perspektiv ser vi på 

menneskets væren i verden, og søger indblik i menneskets livsverden. “Edmund Husserl’s 

phenomenology is an introspective analysis of the intended and the intending in experience“ 

(Friis, i Postphenomenological Investigations, 2015, s. 215). Således er det ifølge Husserl, 

hensigter og menneskets oplevelser, der er centrum for den fænomenologiske tilgang. 

Det fænomenologiske perspektiv i relation til det kvalitative interview fremgår af  Kvale og 

Brinkmann at være: ”ved at fokusere interviewet på den oplevede betydning af subjekters 

livsverden har fænomenologien været relevant for afklaring af forståelsesformen i det 

kvalitative forskningsinterview” (Kvale & Brinkmann, 2015 s. 48). For at besvare vores 

problemformulering placerer vi os således i den fænomenologiske position, da projektet søger 

interviewpersoners perspektiver på telemedicin, som fremgår af deres umiddelbare udtalelser 

og dertilhørende livsverdensperspektiv. Den fænomenologiske tilgang fremgår i projektet 

således ved, at vi gennem analyse af de kvalitative interviews vil søge at menings fortolke 

vores interviewpersoners fortællinger og således ”indhente beskrivelser af 

interviewpersonernes levende verden med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne 

fænomener” (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 49). 

Ved at tage det fænomenologiske perspektiv fokuseres der således også på en 

interviewmetode, der er semistruktureret. En metode, der indebærer en interviewguide med 



V1924809681 

11 

temaer og spørgsmål interviewpersoner søger opfyldt, men hvortil intervieweren har 

mulighed for at vige herfra, så intervieweren kan skabe større mening af informantens 

livsverden (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 49-50).  

  

Projektet tager også udgangspunkt i det postfænomenologiske perspektiv. Don Ihdes 

Postfænomenologi har sine rødder fra Edmund Husserl’s fænomenologi, men fokus går fra 

kun at se på den menneskelige væren i verden og søge indblik i menneskets livsverden, til at 

kigge på en menneske-teknologi relation. 

Postfænomenologien ser på de forskellige måder, teknologien hjælper med at skabe 

relationen mellem mennesker og verdenen (Rosenberg & Veerbek, 2015, s. 9). Den 

postfænomenologiske tilgang går væk fra den romantiserede klassiske tilgang, vi kender fra 

fænomenologien. 

 

Filosoffen Martin Heidegger havde en tilgang til teknologien som værende et abstrakt 

fænomen, set i romantiske termer. Hans studie tog udgangspunkt i at kigge på teknologien 

som et kulturelt og socialt fænomen, med fokus på hvordan teknologien adskiller, og 

fremmedgøre mennesket fra sig selv og verden de lever i. Denne tilgang så Ihde som 

problematisk idet den, selvom den bidrog til et indsigtsfuld syn på teknologien i en 

menneskelig kontekst, ikke var specifik nok til at give en forståelse for teknologiens virkning 

og betydning i relation til mennesket (Rosenberg & Veerbek, 2015, s. 10). 

  

Gennem postfænomenologien kan vi nå frem til et mere nuanceret billede af teknologiens 

rolle i sociale og kulturelle situationer, ved at kombinere en filosofisk tilgang og empiriske 

studier (Rosenberg & Veerbek, 2015, s. 11). 

Denne videnskabsteoretiske tilgang er essentiel for vores projekt, da vores fokus er at se på 

brugeren af telemedicin, og dermed se på den menneskelige relation til teknologien, som i 

dette tilfælde er brugerens relation til telemedicin. Ved hjælp af vores empiriske 

undersøgelser, bestående af interviews med brugere af telemedicin, kan vi tolke på den 

menneskelige relation til teknologien. 

Postfænomenologien er en del af den teoretisk videnskabelige begrundelse for, hvorfor en 

undersøgelse som denne giver mening. Den kan medvirke til at beskrive og forklare, hvordan 

en given teknologi kan fungere medierende for en relation mellem et menneske og verden. 

Postfænomenologien giver mulighed for at blive helt konkret og pragmatisk, i forhold til en 
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teknologis muligheder og begrænsninger, samtidig med at selv meget komplekse relationer 

kan belyses og perspektiveres.  (Rosenberg & Veerbek, 2015, s. 12). 

 

2.1 Semistruktureret forskningsinterview  

I projektet har vi interviewet to informanter, som gør brug af telemedicin i dagligdagen. Til 

indsamling af vores empiri, har vi gjort brug af det semistruktureret forskningsinterview. 

Herigennem søger vi indblik i interviewpersoners livsverden og hvordan de skaber mening til 

det italesatte emne. I forsøg på at opfylde interviewets formål, har vi udformet en 

interviewguide, der fungerer som en guideline for interviewpersonen. Her er der mulighed for 

at ændre i rækkefølgen på spørgsmålene, og stille spørgsmål til informantens fortællinger 

undervejs i samtalen. 

 

Et semistruktureret livsverdensinterview fremgår af Kvale og Brinkmann, at være en måde 

hvorpå interviewer forsøger at få indblik i interviewpersonens livsverden, ved at ”forstå 

temaer fra den levende hverdagsverden ud fra subjekternes egne perspektiver” (Kvale & 

Brinkmann, 2015:49). Hertil hører det, at interviewet har henblik at søge forståelse for 

interviewpersonernes beskrevne fænomener og fortolke disse (Kvale & Brinkmann, 

2015:49). Det er således også her, den fænomenologiske tilgang bliver tydelige i projektet. 

Da det semistruktureret livsverdens interview søger indblik i interviewpersoners beskrevne 

fænomener, har interviewet en opbygning, der bærer præg af hverdagssamtalen, som fremgår 

af Brinkmann og Kvale, at have en professionel tilgang. Således er der hertil en udformet 

interviewguide, med udvalgte tematikker, som interviewpersonen har for øje gennem 

interviewet, for også at sikre interviewets formål opfyldes.  

Gennem det semistruktureret livsverdensinterview, søger interviewer at menings fortolke og 

stille opfølgende spørgsmål. Hertil hører også opmærksomhed på interviewpersons 

stemmeleje, såvel som kropslig gestus. Dette blev blandt andet tydeligt i interviewet med 

Adam, hvor interviewpersonen spørger: “så det vil sige at det har en stor betydning for dig, at 

have telemedicin i dit hjem?” (bilag 1). Interviewpersonen stiller her opfølgende spørgsmål 

og menings fortolke informanten, så interviewpersonen forståelse af det omtalte emne bliver 

så tydeligt som muligt. 

Da interviewet foregik telefonisk, har vi ikke haft mulighed for inddrage informantens 

kropslige gestus og vil fremgå som en del af vores kritiske refleksioner. 
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Yderligere fremgår det også at være opmærksom på ”at lytte til de eksplicitte beskrivelser og 

til de udtrykte meninger såvel som det, der siges ,,mellem linjerne” ” (Kvale & Brinkmann, 

2015 s. 50), hvilket vil fremgå i vores analyse om teknologi og omsorg og egenomsorg.  

 

2.2 Transskribering  

For at kunne analysere vores indsamlede empiri bedst muligt, har vi valgt at transskribere de 

indsamlede interviews. Kvale og Brinkmann påpeger, at der skal være klare retningslinjer for 

transskriberingen, hvis der er flere om transskriberingen (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 239). 

Vi blev derfor i gruppen enige om en måde, hvorpå det skulle fremgå. Hertil valgte vi også at 

transskriberingen skulle fremstå så ordret som muligt, dog med undladelse af hyppige  

talesprog, som for eksempel ‘ehh’ eller ‘øhh’, der kunne forstyrre læsningen og forståelsen af 

det transskriberet interview. 

 

 

2.3 Etiske overvejelser 

Under udarbejdelsen af vores interviewguide samt interviews, har vi gjort os nogle etiske 

overvejelser. Det har vi gjort da vores interviews formål blandt andet var, at få KOL-patienter 

til at udtale sig om egenomsorg, i takt med brugen af telemedicin. Da emnet egenomsorg i 

nogle tilfælde kan være et følelsesmæssigt emne og måske virke grænseoverskridende at 

italesætte for en informant, gjorde vi nogle overvejelser til italesættelse heraf.  

Ifølge Kvale og Brinkmann er det vigtigt at tage hensyn til etiske problematikker gennem 

udførelsen af rapporten, hvortil det hører at overvejelser herom er særligt vigtige i et 

kvalitativt interview. Dette fordi livsverdensinterviewet søger viden om interviewpersonen 

oplevelser og forståelser af det omtalte emne (Kvale & Brinkmann, 2015, s.107).  

Vores interviewguide havde derfor ingen direkte spørgsmål til patienters KOL sygdom eller 

egenomsorg. I stedet fremgik spørgsmål, der indirekte kunne få informanterne til at italesætte 

emnet egenomsorg. Herunder var for eksempel spørgsmålene “Hvad laver du i din 

dagligdag?” (bilag 3) og “Hvilken betydning har telemedicin for din hverdag?” (bilag 3). 

Spørgsmål der søgte få informanten til at italesætte egen velvære og så vi kunne forholde os 

til spørgsmålet om patienten kunne yde egenomsorg set ud fra Orems universelle 

egenomsorgsbehov.  
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Yderligere blev informanterne ved interviewets start informeret om projektet og om deres 

anonymitet i projektet. Slutteligt blev der spurgt til, om de ønskede at få tilsendt den endelige 

rapport, og om informanten havde nogle tilføjelser inden interviewet sluttede. 

 

2.4 Inddeling af temaer til analyse 

Efter vi har afholdt vores interviews og efterfølgende transskriberet, så vi at der særligt 

fremgik to tematikker Telemedicin og omsorg, og Telemedicin og egenomsorg. De to 

tematikker vil blive analyseret med hver deres synspunkter og fremgår i afsnittet Teoretisk 

udgangspunkt .   

Analysen af ‘Telemedicin og omsorg’ vil blive analyseret ud fra Jeannette Pols synsvinkel, 

som fremgår i bogen ‘Care at a distance’, med udgangspunkt i kapitlet Caring devices. 

Analysen af ‘Telemedicin og egenomsorg’ vil blive analyseret ud fra Dorothea Orems 

retningslinjer om egenomsorg, der fremgår i bogen Orems model i praksis. 

De to analyser vil blive sammenlignet og diskuteret i diskussionen.  

 

2.5 Forforståelse 

I gruppen har vi haft en forestilling og fordom om, at brugen af telemedicin ville medføre 

begrænset omsorg til brugerne. Yderligere havde vi også en ide om, at de interviewede så 

telemedicin som en begrænsning for at komme uden for hjemmets fire vægge og få den 

omsorg, de hyppigere hospitalsbesøg gav dem, før indførelse af telemedicinen. 

Hans-Georg Gadamer beskriver disse fordomme i sit værk Sandhed og metode:  

 

“Ligesom modtageren af et brev forstår de oplysninger, det indeholder, og primært 

ser tingene med brevskriverens øjne, dvs. opfatter det han skriver, som sandt [...], således 

forstår vi også overleverede tekster på grundlag af meningsforventninger, der er skabt af 

vores eget, forudgående forhold til sagen” (Gadamer, 2007, s. 280).  

 

De forudindtaget forståelser har altså været en del af vores forforståelse om telemedicin, og 

vores interviewpersoner. Vi har således haft en forforståelse, der er skabt på baggrund af 

vores egne fordomme og forestillinger om telemedicin. 
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Ved at være bevidst herom har det haft betydning for vores valg af det semistruktureret 

livsverdensinterview. En interviewmetode der har brugerens fortællinger for øje og giver 

informanten mulighed for at fortælle åbent. Hertil lader det også interviewet være styret af 

informantens fortællinger og oplevelser, i en sådan grad at vi stadig formåede at opnå 

interviewets formål. 

Fordommene havde vi i projektets begyndelse og inden gennemgang af vores indsamlede 

interviews. Efter gennemgangen blev vi bevidste om vores fordomme, og det ikke var 

tilfældet for vores interviewpersoner. Vi er således bevidste, om at vi før projektet har haft en 

forforståelse der muligvis har haft betydning for interviewet. 

 

2.6 Fejlkilder / kritiske refleksioner 

Projektgruppen har taget forbehold til nogle fejlkilder og kritiske refleksioner, der muligvis 

kan forekomme som følge, af det empiriske arbejde med det semistruktureret 

forskningsinterview. 

Den første fejlkilde projektet har taget hensyn til er, at projektgruppens to interviews er 

baseret på to telefoninterviews. Der var to repræsentanter fra projektgruppen, der udførte 

interviewet. Den ene repræsentant optog interviewet, og kunne se efter emner eller punkter 

der kunne uddybes(Bilag 3). Den anden repræsentant førte samtalen, og havde 

interviewguiden for øje. En kritisk refleksion har efterfølgende været, at intervieweren ikke 

havde mulighed for øjenkontakt og aflæse kropssproget på interviewpersonerne. Dette er et 

vigtigt kritikpunkt, da kroppens reaktion på spørgsmålet kan være en afgørende faktor for 

tolkningen af interviewet. Endvidere har telefoninterviewet givet problemer med at høre 

præcist hvad der blev sagt, da lydoptageren ikke har fanget lyden ordentligt, hvilket gjorde 

transskriberingen vanskeligerer. 

 

Derudover har det været en udfordring at finde interviewpersoner, da der fortsat er få 

personer tilknyttet telemedicin i Danmark. Det har haft betydning for, at vi ikke har haft flere 

interviews. Hvilket ellers kunne have givet et mere nuanceret indblik i oplevelsen af 

telemedicin, som kunne have indflydelse på analysens udfald.  

 

Projektgruppen har i begge interviews haft fokus på at udforme og stille spørgsmål med 

henblik på brugen af hjemmemonitorering, og hvilke teknologiske komponenter, der måtte 
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indgå. Samtidig har vi forsøgt at få informanterne til at italesætte, hvorvidt de er i stand til at 

yde egenomsorg og får omsorg via telemedicin. Vores interview har derfor været et forsøg på 

at samle information omkring disse emner.  

 

En kritisk refleksion projektgruppen har taget til eftertanke er, at vi udelukkende har benyttet 

os af kvalitative metoder i form af semistruktureret forskningsinterview. Vi er bevidste om at 

vi i opgaven har taget udgangspunkt i det fænomenologiske paradigme, og at analysen 

således bærer præg af fortolkningskonteksten. Der ville muligvis have været et andet udfald 

afhængig af hvilken teori, retningslinje eller synsvinkel, der bliver taget på det indsamlede 

empiri.   

2.7 Trin-modellen  

I dette afsnit bliver læser introduceret til Trin-modellen, fremlagt af forskerne Niels 

Jørgensen, Thomas Budde Christensen og Erling Jelsøe fra Roskilde Universitet (Jørgensen, 

N;Christensen T.,B;Jelsøe, E.). Trin-modellen kan tages i brug ved at anvende modellen som 

en form for guideline, til at afdække nogle bestemte arbejdsområder til at kunne analysere en 

given teknologi i et større teknisk system. Trin-modellen består af 6 forskellige trin:  

 

1. Teknologiers indre mekanismer og processer  

2. Teknologiske artefakter 

3. Teknologiers utilsigtede effekter  

4. Teknologiers systemer  

5. Modeller af teknologier  

6. Teknologier som innovation  

 

Der redegøres nedenstående kun for de relevante trin, i forbindelse med projektet og dets 

formål er at præsentere de trin, der ønskes at gøre brug af senere i projektet. Vi gør brug af 

alle trin fra Trin-modellen med undtagelse af trin 6. Dette trin om teknologier som innovation 

er ikke relevant i forbindelse med projektet, fordi vores fokus ikke er på udbredelsen af 

telemedicin, men nærmere hvilke teknologiske funktioner og effekter der er ved telemedicin. 
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2.7.1 Trin 1. Indre mekanismer og processer  

Trin 1. er med til at give en forståelse af de centrale mekanismer og processer i teknologien 

der analyseres. Derudover bidrager trinnet til at give en forståelse af hvordan mekanismer og 

processerne i teknologien er med til at opfylde teknologiens formål (Jørgensen, s. 6, 2018).  

Trinnet vil i denne opgave blive brugt til at beskrive telemedicin. Her vil vi beskrive de indre 

mekanismer og processer telemedicin indebærer, og hvordan de virker i samspil med 

hinanden. Trinnet har relevans for vores opgave, da det er nødvendig baggrundsviden, der 

skaber forståelse af de forskellige processer og mekanismers formål i samspil med hinanden 

for at undersøge teknologien nærmere. 

2.7.2 Trin 2. Teknologiens artefakter  

Ved at beskrive teknologiens elementer, kan vi forstå teknologiens artefakter og deres 

indvirkning på hinanden. Dette trin fokuserer udelukkende på en gennemgang af de 

menneskeskabte artefakter, som besidder en teknologisk funktion. Det kan være artefakter, 

hvor viden indgår i teknologien samt fysiske artefakter. Artefakter kan besidde flere 

forskellige artefakter, men hver af dem har sin egen delfunktion (Jørgensen, 2018, s. 7). 

2.7.3 Trin 3. Teknologiers Utilsigtede effekter 

Teknologiens utilsigtede effekter er de negative effekter som teknologien medfører. Her 

skelnes der mellem effekter, som har karakter af risici, opstået på grund af økonomiske 

årsager eller utilsigtede effekter der kan skyldes af en designfejl som eksempelvis støj, der 

kan være forsaget af de indre mekanismer. Når der analyseres en teknologi, er det relevant at 

kigge på de utilsigtede effekter, her især de uønskede, da det er dem der gerne vil undgås og 

er derfor vigtigt at der ses på dem når der udvikles en teknologi (Jørgensen, 2018, s. 8). Det 

er relevant at tage de utilsigtede konsekvenser af telemedicin i betragtning, da det kan have 

en indflydelse på brugen af teknologien.  

2.7.4 Trin 4. Teknologiers systemer  

Teknologi systemer er systemer der er sammensat af teknologiske artefakter, som samlet 

besidder en bestemt funktionalitet med henblik på at opfylde menneskelige behov. Det 

omhandler ikke kun de ydre tekniske forhold, men også de indre tekniske forhold (Buhl, H., 

2005). Vi vil bestræbe os på at analysere det system et telemedicinsk system består af. 



V1924809681 

18 

Dette trin i Trin-modellen er et relevant trin, da telemedicin består af mange systemer som 

skal arbejde sammen for at fungere. Teknologihistoriker Thomas P. Hughs understreger, at 

der også findes immaterielle artefakter i et teknologi system, det vil sige organisationer, 

lovgivning og mange flere. Disse relationer mellem hinanden skal ikke ses isoleret, men de 

har hver især betydning for hele systemet. Systembegrebet bliver brugt i samfundsvidenskab, 

til at definere det samfundsmæssige system som eksempelvis økonomi og sociologi. Der er 

tale om et socioteknisk system hvor tekniske og sociale aspekter ses som en 

sammenhængende helhed (Buhl, H., 2005). 

Teknologien vil ofte indeholde et indlejret system med informationer. Det vil sige at der i de 

indre mekanismer, vil være implementeret et system med informationer, der styrer hvert 

enkelt element. Systemet vil være baseret på beregninger og materialer.  

Når vi snakker om teknologiske systemer, skelnes der mellem forskellige former for 

systemer. Den ene måde at se et teknologisk system er ved at se på et system af teknologiske 

artefakter, hvor der abstraheres fra de sociale sammenhænge. Den anden måde at se et 

teknologisk system, er ved at se på helheden af tekniske og sociale sammenhænge(Buhl, H. 

2005). 

2.7.5 Trin 5. Modeller af teknologier: 

I dette afsnit redegøres der for de forskellige typer af modeller, der kan opstilles for at 

illustrerer eller afprøve en innovation eller fænomen. En model kan være en præsentation af 

det, der ønskes i virkeligheden. En god model er simpel, illustrerer formål og er nem at 

overskue og bruge (Budde Christensen, 2018). En type af modeller der kan benyttes er en 

visuel model, som har til formål at illustrerer hvordan en ting kommer til at se ud, det er 

typisk en 2D eller 3D version. Illustrationer skal forsøge at vise hvordan tingene virker, og er 

skruet sammen. Denne type af modeller er god til at illustrere en teknologis indre 

mekanismer og processer. En anden type model er en fysisk model som bruges når der skal 

bygges noget, dette kan være næste skridt fra den visuelle model. Der udarbejdes en fysisk 

model for at teste om ideen virker i praksis og derved kan der også rettes fejl og mangler hvis 

ønsket effekt ikke virker. Udover disse to typer findes der tekniske modeller, som dækker 

over blandt andet numeriske modeller og kvantitative fænomener. Den er udbredt inden for 

naturvidenskab da der oftest forsøges, at illustrerer input og output af eksempelvis et 



V1924809681 

19 

energisystem (Budde Christensen, 2018). Vi vil i vores opgave benytte os af visuelle 

modeller, der viser hvordan telemedicin fungerer rent praksis, samt billeddokumentation.  

 

2.8 Klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH) 

I forlængelse med vores interview har vi valgt at benytte et forskningsprojekt, der har til 

formål at undersøge telemedicin på mange områder. Da vi arbejder med brugeren og KOL 

patienter, vælger vi kun at forholde os til dette. Rapporten skal bidrage med information, vi 

ellers ikke ville have rådighed til. I forskningsrapporten ”Klinisk Integreret 

Hjemmemonitorering” udarbejdet i samarbejde med ”Fonden for Velfærdsteknologi” fremgår 

der forskning af telemedicin udarbejdet af: Anne Lee (CAST SDU), Marianne Sandvei 

(CAST SDU), Tina Hosbond (Socialstyrelsen), Jan Petersen (MedCom) og Kirsten Ravn 

Christiansen (MedCom). Rapporten er udarbejdet over to år og tager udgangspunkt i 309 

brugere af telemedicin. 

I rapportens afsnit 6. NetKOL fremgår der information til forståelse af teknologiens 

betydning for patienter og de sundhedsprofessionelle, som gør brug af telemedicin i 

dagligdagen. 

3. Teoretisk udgangspunkt 

Den følgende teori er valgt med udgangspunkt i at kunne besvare projektets 

problemformulering bedst muligt. I dette afsnit vil vi præsentere to teoretiske 

udgangspunkter. Jeanette Pols synsvinkel handler om teknologi og omsorg og Dorothea 

Orems retningslinjer om egenomsorg. Vi vil redegøre for begge teoretiske synsvinkler og 

senere bruge dem i vores analyse.  

 

3.1 Caring devices - Warm care, cold technologies 

Til analyse af brugernes oplevelse af telemedicin og om teknologien telemedicin kan yde 

omsorg og hjælpe brugeren, har vi valgt at anvende Jeannette Pols synspunkter, som fremgår 

i bogen Caring at a distance. 

Fremlæggelse af Pols synspunkter tager udgangspunkt i bogens andet kapitel caring devices, 
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da netop det kapitel vil give et indblik i, om teknologien telemedicin kan anvendes til at yde 

omsorg gennem hjemmemonitorering, som vores interviewpersoner gør brug af. 

Som nævnt i tidligere afsnit ‘forskning på området’, stiller Pols sig kritisk over for metaforen 

om varm omsorg og kold omsorg, som værende to modpoler. Hertil beskriver Pols, at den 

teknologiske del af omsorg anses som kold, mens den menneskelige del af omsorg er varm, 

og beskriver det følgende:  

“On the one hand, there are biomedical practices dominated by technical, objectifying 

and causal reasoning about the body and its diseases. On the other hand, warm care occurs 

between people, and patient subjectivity flourishes in the empathic relations between carer 

and patient at home” (Pols, 2012, s. 25).  

I citatet fremgår det at den kolde omsorg kan anses som værende den biomediciale praksis, 

der gennem teknologien skaber viden om mennesket og bruges maskinelt ved at se objektivt 

på kroppen. I modsætning hertil er den varme omsorg, der ser på subjektet og de 

menneskelige relationer.  

Altså er det som beskrevet tidligere denne tankegang om metaforen om varm og kold, som 

Pols stiller sig spørgende og kritisk overfor. For at tydeliggøre hvordan varm og kold omsorg, 

til trods for deres forskelligheder, hænger sammen og derfor argumenterer for at bryde med 

metaforens og dertilhørende tankegang fremstiller Pols et eksempel.  

I Pols eksempel med telemedicin fremgår der en ‘White Box’. En telemedicin teknologi, der 

tilbydes kræftpatienter i Holland. Telemedicinen består af hjemmemonitorering, hvorfra den 

indtastede data sendes til den tilhørende hospitalsafdeling. Telemedicinen ‘White Box’ 

fungerer ved at brugeren modtager et spørgeskema en gang dagligt, som patienten besvarer 

gennem teknologien. Spørgeskemaet omhandler patientens velbefindende, herunder for 

eksempel diæt, motion og psyke og afsluttes med en ’quote of the day’ (Pols, 2012, s. 28). 

Telemedicinen koder efterfølgende patientens svar, så der fremgår et rødt flag ved de svar, 

som de sundhedsprofessionelle skal følge op på. Dette kan for eksempel være, hvis patienten 

har angivet feber eller psykologiske problemer.  

Hvis patienten har angivet svar som ‘White Box’ har afkodet med et rødt flag, vises en 

besked med henvisning til at kontakte en sundhedsprofessionel sammen med et 
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telefonnummer hertil. Yderligere får patienten, efter endt spørgeskema, vist en besked, der 

påminder patienten om mulighed for altid at kunne komme i kontakt med en sygeplejerske 

(Pols, 2012, s. 28). 

Telemedicinen ‘White Box’ kan siges at have store ligheder med den telemedicin som vores 

interviewpersoner gør brug af. Ligheden består af, at telemedicinen i begge tilfælde sender 

data til sygehuset, som sundhedsprofessionelle ser på og følger op på, hvis der fremgår 

unormal data. Yderligere er det i begge tilfælde også muligt for patienten, at komme i kontakt 

med en sundhedsprofessionel gennem telemedicinen.  

Dog anvendes telemedicinen til forskellige patientgrupper, hvor ‘white box’ tilbydes til 

kræftpatienter og hjemmemonitoreringen, vi ser på i projektet er, udviklet til KOL-patienter. 

De telemedicinske data, som bliver indsamlet foregår således på forskellige måder, hvor det 

med ‘White Box’ er indsamling af data gennem spørgeskema, mens det med telemedicin hos 

KOL-patienter er indsamling af data gennem blodtryksmåler og iltmåler. 

Det kan dog påpeges at det telemedicinske formål i begge tilfælde er den samme, nemlig at 

indsamle data om patienten til medicinsk brug og levere en sundhedsydelse over afstand. 

Det ovenstående eksempel på telemedicinen ‘white box’ anvender Pols, til at tydeliggøre 

hvordan udviklerne af ‘white box’ telemedicinen, har haft patientens behov for øje: ”Clearly, 

designers did not intend the white box to be cold, merely functional technology” (Pols, 2012, 

s. 28). Telemedicinens funktionalitet er altså også udviklet med omtanke for brugerens 

tryghed og ikke kun til fordel for de sundhedsprofessionelle. Hertil påpeger Pols, at der kan 

argumenteres for at telemedicin, fratager den humane og intime kontakt, som patienten ville 

have modtaget gennem en konventionel konsultation. Dette fordi patienten, i en 

telemedicinsk konsultation, er isoleret i eget hjem og hermed ikke får de 

sundhedsprofessionelles direkte menneskelige kontakt (Pols, 2012, s. 29). Som modargument 

til ovenstående påstand, om at telemedicin fjerner den menneskelige omsorg til fordel for den 

teknologiske opmærksomhed, der sker gennem telemedicin, fremhæver Pols sin forskning, på 

netop dette felt omhandlende: ”how do the participants and the telecare system re-shape care, 

and what does this say about the opposition between ‘warm care’ and ‘cold technology’? 

(Pols, 2012, s. 29), altså hvordan deltagere og det telemedicinske system rekonstruere 

forståelsen af care, og hvad det siger om modsætnings metaforen varm omsorg og kold 
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teknologi. 

I forskningen så Pols at brugerne af telemedicinen ‘White Box’ pointere at telemedicin 

teknologien, hjalp dem til at holde øje med deres eget velbefindende. Dette ved at patienterne 

italesatte at telemedicinens design løsning, havde den effekt at brugeren automatisk blev 

orienteret om deres velbefindende ved at sammenligne spørgeskemaet fra dagen før, med den 

pågældende dag. Igennem telemedicinen kunne patienten, således orientere sig og agere 

herudfra (Pols, 2012, s. 31). 

Netop denne funktion, om muligheden for at holde øje med sit eget velbefindende, ser Pols 

som en del af varm care: ”This includes warm care qualities in the workings of the 

technology. The device helped patients deal with emotions and provided support (Pols, 2012, 

s. 32). Pols pointerer altså at telemedicinens funktion fra brugernes synspunkt i høj grad var 

skabelse af tryghed, som telemedicinen medførte gennem tilvejebringelse af forsørgelse. 

Telemedicinen gør det således muligt at brugeren også kan forsørge sig selv. Hertil hører 

altså at forsørgelsen eller omsorgen er mulig på grund af teknologien, og teknologien i dette 

tilfælde også er en del af varm omsorg, som ellers anses som værende kold omsorg og en 

modpol hertil. 

Dette synspunkt på at teknologi gør det muligt for patienten at udøve omsorg, ser vi relevant i 

vores projekt. Dette fordi vi er interesseret i at undersøge hvorledes en teknologi kan bidrage 

til omsorg.  

Pols undersøgelse af patienter, der gjorde brug af telemedicin viste at en teknologi, indgår i 

metaforens varm care, når den menneskelige relation også blev opfyldt: ”Warm care needs 

good relations. The telecare system supported good relations by strengthening ties that were 

already good. This is why the patients saw the white box as a warm and caring technology” 

(Pols, 2012, s. 33). I citatet fremgår Pols pointe om at telemedicinens muliggørelse, af hurtig 

kontakt til de sundhedsprofessionelle etablerede tryghed for brugeren. Dette ved at 

telemedicinen gjorde den allerede eksisterende menneskelige relation stærkere, og det var 

derfor at brugeren så teknologien som omsorgsgivende. Hvortil det hører at telemedicinen 

udfører varm care. 

Dog fremhæver Pols,at den varme care og hyppigere kontakt telemedicinen skaber, har en 

kold care hensigt, nemlig at behandle patienten med den nødvendige medicin og pleje (Pols, 

2012, 33). Metaforen om den kolde og varme care skal derfor ifølge Pols revurderes: “It is 
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also clear, however, that in this situation it is necessary to deal with cold matters to craft good 

care. Setting warm versus cold, [...] is problematic” (Pols, 2012, s. 34). Pols tydeliggøre 

således at good care, ikke kun består af enten varm eller kold care, men at begge forhold er 

nødvendig, for at fremme en good care og yde omsorg for patienten.  

 

3.2 Universelle egenomsorgsbehov af Orem 

Dette afsnit tager udgangspunkt i bogen “Orems model i praksis”, som er en bog om 

Dorothea Orems retningslinjer om egenomsorg skrevet af Stephen J. Cavanagh. Afsnittet vil 

indeholde en beskrivelse af begrebet egenomsorg, samt en præsentation af Orems otte 

universelle egenomsorgsbehov. Dette afsnit er blevet skrevet, da det er essentielt at have en 

specifik forståelse og definition af egenomsorg, for bedst muligt at svare på om telemedicin 

fører til øget egenomsorg.  

 

Egenomsorg kan i sin mest enkle form betragtes som menneskets evne til at tage vare på alle 

de funktioner, der er nødvendige for at leve og overleve (Cavanagh, 2010, s. 20). Det kan for 

mange virke naturligt at skulle tage vare på sig selv, og holde sig igang og sunde, men sådan 

er det ikke for alle. Der kan være mange årsager til, at det er svært at yde omsorg overfor sig 

selv, og holde alle ens funktioner ved lige. Egenomsorg bliver ifølge Orem defineret som 

mennesket i sin totalitet. Hvilket betyder at det ikke kun er de fysiske behov, men også det 

åndelige-, psykologiske- og omsorgen, der er de gøremål mennesket udfører for at 

opretholdelse og udvikling af selvet (Cavanagh, 2010, s. 20).  

 

1. Opretholde sufficient vejrtrækning  

2. Opretholde sufficient væskeindtagelse  

3. Opretholde sufficient fødeindtagelse 

4. Omsorg i forbindelse med eliminations processer og affaldsstoffer  

5. Opretholde balance mellem aktivitet og hvile  

6. Opretholde balance mellem at være alene og have socialt samvær  

7. Forebygge risici mod liv, virksomhed og trivsel  

8. Fremme af menneskelig virksomhed og udvikling inden for sociale grupper i 

overensstemmelse med menneskelige begrænsninger og menneskets ønske om at 

være normal (Cavanagh, 2010, s.23). 
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Hvis personen kan overholde ovenstående punkter sættes de i den kategori, der er i stand til at 

yde egenomsorg. “Det væsentlige i forbindelse med begrebet egenomsorg er, at det enkelte 

menneske bevidst og frivilligt tager initiativ til at yde egenomsorg” (Cavanagh,  2010, s.21). 

Det er altså nødvendigt, at kunne tage vare om sig selv, ved at mærke efter sin krop og sit 

sind for at yde egenomsorg. Der kan være en forskel på, hvordan personer tilgår disse 

retningslinjer. For nogle kan hverdagen foregå automatisk, der behøver ikke at være mange 

ændringer, eller bruges mere tid på at yde egenomsorg, hvor det tager flere kræfter og fylder 

mere for andre. Hvorfor vi har valgt at inddrage dette begreb, er i forsøg på at finde ud af om 

personer med kronisk sygdom tilknyttet telemedicin kan yde egenomsorg.  

Orem mener at det ikke skal føles som en rutine uden særlig omtanke, men som en aktiv 

bestræbelse, hvor at individet selv er i stand til selv at træffe beslutninger, og forstå 

betingelserne for egen sundhed, for at kunne være i stand til selvstændigt at lægge en 

handlingsstrategi, der fungerer for dem. Egenomsorg skal altså være noget, der gør, at 

individet udfører handlinger og til varetagelse af eget liv, helbred og fremme af velvære 

(Cavanagh, 2010, s.21). Disse er otte egenomsorgsbehov, der er fælles og vigtige for alle 

mennesker at tage højde for, da de er vigtige for menneskets funktioner (Cavanagh, 2010, 

s.23, ).  

 

De universelle egenomsorgsbehov dækker både over fysiske, psykologiske, sociale og 

åndelige dimensioner i individets liv, der er vigtige og har en stor betydning for individers 

liv. Disse behov er opgaver som mennesket skal være i stand til at opretholde for at kunne 

yde egenomsorg. Orem påstår at det er vigtigt at holde fast i, at de fungerer i samspil med 

hinanden, de må altså ikke isoleres. Hun ser dem som omsorgs krav, der stilles til et 

menneske og påstår, at mennesket har pligt til at opfylde disse krav så godt som muligt, 

selvfølgelig med kultur i  kontekst og ressourcer i betragtning (Cavanagh, 2010, s.24). 

 

Det er vigtigt at individet er i stand til at erkende hvornår han eller hun, har brug for hjælp og 

skal kende til de handlingsmuligheder personen råder over (Cavanagh, 2010, s. 22). 

Endvidere er det vigtigt, at følge på ethvert udviklingstrin. En person kan være dårlig til at 

yde egenomsorg, hvis personen er samfundsmæssigt dårligt stillet og ikke har samme midler 

som andre, da det kan medføre at personen er forhindret i at udvikle de færdigheder, der gør 

at det er muligt at være informeret om at søge information og hjælp, når der opstår et behov 

(Cavanagh, 2010, s.27). Det er ikke kun mennesker, der er dårligt stillet men også folk, der 
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lider af  kroniske sygdomme eller traumer, der kan have svært ved at yde egenomsorg 

automatisk, som raske mennesker. Selvom mennesker kan tilpasse sig nye vaner, kan nogle af 

disse krav overstige menneskets evne til at indfri dem, og det er derfor vigtigt for de personer, 

at de tilgodeser deres behov for egenomsorg. De mennesker der ikke kan det, har brug for 

hjælp til at få hjælp til at få disse behov dækket. Det er vigtigt at hente hjælp, hvis ikke 

personen er i stand til at imødekomme disse såkaldte krav. dette kan enten ske ved hjælp af 

slægts hjælp, venner eller sygeplejemæssig interventioner (Cavanagh, 2010, s. 29). 

 

Udøvelse af egenomsorg er en forudsætning for, at personen bliver bevidst  om sin egen 

sundhedstilstand, så der kan lægges en plan, der skal udføres. Hvis et menneske er i stand til 

at at udøve egenomsorg betyder det, at individet har lært noget om sig selv og sin egen 

omsorg og de kulturelle forventninger. For at kunne yde omsorg for sig selv, skal der ifølge 

Orems universelle egenomsorgsbehov, være i besiddelse af de otte universelle 

egenomsorgsbehov (Cavanagh, 2010, s. 34).  

 

Egenomsorgen kan være forhindret af andre ting end social samfundsmæssig stilling og 

sundhedstilstand. Der kan også være begrænsninger ved ydelsen, hvis personen mangler 

viden om sig selv, har svært ved at planlægge eller ikke ønsker hjælp (Cavanagh, 2010, s.35). 

Her er det vigtigt, at omsorgsudøver, altså en person der udøver omsorg, sådan at andre 

menneskers omsorgsbehov bliver tilgodeset, griber ind og hjælper til.  

 

Alles situationer er unikke, og det er derfor ikke alle der skal have lagt samme plan for 

egenomsorgsbehov. Det er Orems idé med retningslinjerne, at få dem ført ud i praksis, så 

derfor har hun lavet nogle retningslinjer for planlægning, der kan fungere som guideline for 

den der skal have hjælp til at yde egenomsorg.  

 

4. Telemedicin - en teknisk analyse  

Grundet at projektet er forankret i dimensionen Teknologiske Systemer og Artefakter, er det 

vigtigt at det tekniske aspekt også bliver opfyldt. Derfor vil der i nedenstående kapitel fremgå 

en dybdegående teknisk analyse af projektets valgte teknologi ud fra Trin-modellen. 

Analysen tager udgangspunkt i trin 1, 2, 4 og 5 i trin-modellen.  
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4.1 Tekniske mekanismer og artefakter  

Dette afsnit tager afsæt i og udgør besvarelsen af trin 1, 2 og 5 fra Trin-modellen. Afsnittet 

skal give læser en detaljeret beskrivelse af, hvordan telemedicin fungerer. Dette er relevant 

for projektet, da det skal give en dybdegående forståelse for de tekniske mekanismer og 

artefakter der er forbundet herom.  

 

Telemedicin er i praksis forskellige typer af teknologier og servicer, der gives til forskellige 

patientgrupper og involverer forskellige personalegrupper. Medicinsk information kan 

formidles gennem telemedicin, uden at patienter og sundhedsprofessionelle er fysisk tilstede i 

det samme rum. (Langstrup, 2014, s. 216) 

 

Med telemedicin kan sundhedspersonalet på de forskellige hospitaler og institutioner tilse 

patienter og holde øje med deres sundheds processer. Som eksempler på forskellige typer af 

telemedicin kan det ses at være den vi har valgt, som er “hjemmemonitorering til patienter 

med kroniske sygdomme” (Hulbæk, 2010, s. 2).  

 

Hjemmemonitorering  

Hjemmemonitorering giver patienter mulighed for at blive monitoreret og behandlet i eget 

hjem. Der findes tre forskellige hjemmemonitorerings muligheder: 

 

Assisteret hjemmemonitorering: Sundhedspersonalet besøger patienten og assisterer med 

hjælp, når der skal kontaktes en specialist.  

 

Indlæggelse i eget hjem: Her kan der udføres stuegang via videokonsultation, hvor patienten 

får foretaget forskellige målinger.  

 

Selvmonitorering: Patienten kan selv foretage målinger, der bliver tilsendt 

sundhedssektoren, med henblik på at overvåge sygdomsforløbet (Hulbæk, 2010, s. 3).  

 

Patienter der gør brug af hjemmemonitorering får udleveret it-udstyr, der giver dem mulighed 

for at måle og registrere relevante data der bliver videresendt til sundhedspersonale. 

Eksempelvis kan gravide registrerer deres vægt, blodtryk og æggehvidestoffer i urinen i 

hjemmet så de undgår indlæggelse og ambulante besøg på sygehuset (Sundhedsdatastyrelsen, 
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2012). Det samme gælder for patienter med KOL, der kan registrerer deres data og sende 

resultaterne til sundhedspersonalet. De registrerede data fra patientens hjem udføres ved 

hjælp af de forskellige måleudstyr, som trådløst gennem bluetooth kommunikerer med en 

iPad. Den videresender det indsamlet data gennem et sikret internet protokol, til 

sundhedspersonale og andre sektorer i deres egne servere. Af sikkerhedsmæssige årsager 

opbevares disse data ikke på patientens iPad (Lee et al., 2012). Datatransmissionen bliver 

registreret af sig selv gennem bluetooth, som er en trådløst teknologi der tillader overførsler 

af data fra én enhed til en anden. Den trådløse dataoverførsel, via bluetooth, skaber 

forbindelsen mellem forskellige teknologiske artefakter som for eksempel smartphones, 

computere og tablets (bluetooth, 2019). Sundhedspersonalet kan holde øje med de tilsendte 

informations data, der overføres gennem bluetooth, og kan efterfølgende kontakte patienten, 

hvis de mener det er nødvendigt. Dette kan eksempelvis være hvis der er behov for at ændre i 

medicineringen, eller en anden form for alarmklokke skulle gøre sig bemærket. Når det 

kommer til hjemmemonitorering, er bluetooth essentielt for god dataoverførsel, eftersom det 

kræver flere teknologiske komponenter, for eksempel brugerens iPad og sundhedspersonalets 

computer, som samarbejder. Systemet gør det også muligt at afvikle videokonsultationer med 

sundhedspersonalet.  

Derudover giver hjemmemonitorering patienter mulighed for at kommunikere med en 

sygeplejerske på afstand gennem en videokonsultation. Det kan eksempelvis være en patient, 

der modtager hjemmepleje, en ambulant patient, der modtager behandling hjemme fra eller 

en patient, der er bosat på et plejehjem (Langstrup, 2014, s. 219). 

 

Ved at anvende hjemmemonitorering øges kapaciteten af sengepladser på hospitaler. 

Sundhedspersonalet kan gennem hjemmemonitorering forebygge unødvendige ambulante 

sygehuse besøg og indlæggelser (Hulbæk, 2010, s. 2). Det kan defineres som en teknisk 

cirkulær proces, hvor flere parametre skal følge hinanden, så resultatet af dette skal tilgodeses 

for både patient og sundhedspersonale. 

 

4.2 Telemedicinske komponenter 

Dette afsnit skal introducere til den almene læser, til hvilke teknologiske modeller der indgår 

ved brug af telemedicin som hjemmemonitorering. Afsnittet vil udgøre besvarelsen af trin 5 

fra Trin-modellen og give en beskrivelse af de teknologiske modeller. Gruppen tager kun 
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udgangspunkt i det telemedicinske udstyr samt kommunikationsredskaber, som er relevant 

med henblik på at kunne besvare projektets problemformulering bedst muligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

Ovenstående billede blev tilsendt af den ene af vores informanter efter interviewet. Billedet 

viser informantens telemedicinske udstyr, og fremgik at være en ipad (øverst i billedet), 

blodtryksmåler (midten af billedet) og en iltmåler (nederst i billedet). Billedet viser også 

informantens typiske opstilling ved brug af udstyret.         

 

Blodtryksmåler 

På ovenstående billede ses en blodtryksmåler, som er den hvide trykmåler, der er forbundet 

med den sorte blodtryksmanchet gennem den hvide slange. Med en blodtryksmåler kan 

patienten måle om blodtrykket er for højt. Et ideelt blodtryk skal ligge omkring 120 

(slagtrykket) og over 80 (hviletrykket). Der foretages en blodtryksmåling, ved at patienten 

skal sidde ned i afslappet tilstand med højre eller venstre arm liggende på et bord. Den sorte 

blodtryksmanchet indeholder en oppustelig ballon indeni, der er forbundet til trykmåleren, 

som skal placeres på overarmen. Herefter trykkes der på ‘start’ og der bliver pustet luft i 

ballonen, hvorved det kan føles som et stigende tryk på overarmen. Et par sekunder efter 

kommer det endelige resultat frem på displayet (Region Nordjylland, 2019). 
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Iltmåler 

På ovenstående billede vises der også en iltmåler, som er den lille sorte klemme med et 

display på forsiden. En iltmåler giver målinger af blodets iltmætning og informationer om 

patientens helbredsmæssige situation. En iltmåler fungerer ved at sætte apparatet fast på 

indersiden af  fingeren, hvorefter målingen sker smertefrit ved gennemlysning heraf. Dernæst 

vil resultatet af målingen komme frem på den lille skærm efter kort tid. Det øverste tal på 

displayet, viser patientens iltmåling, der lokaliseres ved siden af i procenttegnet. Det nederste 

tal repræsenterer patientens puls, som er lokaliseret ved siden af hjertesymbolet (Region 

Nordjylland, 2019). 

4.3 Det teknologiske system  

Som beskrevet i redegørelsen om Trin-modellen, er det teknologiske system det der omringer 

en teknologi hvilket udgør trin 4. Telemedicin er sammensat af flere teknologiske dele og 

processer som er afhængig af hinanden. Tilsammen udgør det en funktion, der har til formål 

at opfylde menneskelige behov. Dette afsnit vil udgøre besvarelsen af trin 4 fra Trin-

modellen og give en detaljeret beskrivelse af det tekniske system.  

 

 

Telemedicin og telemedicinsk infrastruktur 

Overordnet set indebærer telemedicin mange forskellige anvendelsesmåder og teknologier, 

det kan derfor være en udfordring at finde en nøjagtig definition på hvad telemedicin er, når 

vi snakker det teknologiske system. Der findes ikke nogen dansk definition af, hvad 

telemedicin er derfor er den mest nærliggende definition at finde hos organisationen WHO: 

 

 “The delivery of health care services, where distance is a critical factor, by all health care 

professionals using information and communication technologies for the exchange of valid 

information for diagnosis, treatment and prevention of disease and injuries, research and 

evaluation, and for the continuing education of health care providers, all in the interests of 

advancing the health of individuals and their communities” (WHO, 1997). 

  

Formålet med telemedicin er ifølge WHO meget bredt formuleret og involverer både brugere 

og sundhedsprofessionelle. Der er dog ingen tvivl om ud fra WHO’s beskrivelse, at der over 
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telemedicin kan leveres sundhedsydelser over afstand, og borgeren er i centrum og aktivt 

inddrages. 

 

En af målsætningerne for telemedicin er, at det skal føre til mere sammenhængende 

patientforløb og mere selvhjulpne patienter (Fonden for Velfærdsteknologi, 2012). Til at 

understøtte national udbredelse af telemedicin besluttede Region Sundheds-it den 16. Januar 

2015 at lave en digital infrastruktur. Derved lagde regionerne sig fast på nogle fælles 

standarder for telemedicin: Visionen lyder på at alle regioner har udbredt opsamling af 

telemedicinske data baseret på OpenTele og kan dele disse data med relevante parter 

tværsektorielt og mellem regionerne(RITA, 2015). Denne vision skal tage hensyn til patient 

empowerment, informationssikkerhed, intentioner i KL-DR samarbejdet og den nationale 

sundhedsstrategi (RITA, 2015).  

 

Telemedicinsk system 

 

Figur 2. kilde RM IT Arkitektur og design, jan. 2016  

 

Figur 2 illustrerer det telemedicinske teknologiske system. ServiceCenter(B) er den 

borgervendte service, som indeholder alt nødvendigt borgerservice om borgeren(A), denne 

opsamler helbredsinformation som efterfølgende kvalitetssikres og sendes til arkivering(C). 

Kontakten er ikke eksisterende med ServiceCenter i forhold til kontakten mellem borger(A) 
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og behandler(D). Der kan være forskelligheder i principper, udstyr og løsninger mellem 

borger-systemer og ServiceCenter-systemer. 

 

Principperne for telemedicin, inddelt i fire grupper: 

De fire principper skal ses i forbindelse med figur 2.  

A. Borger (anvendt telemedicin). Dette indebærer at borgeren har udstyr med funktioner 

inden for måle- og informationsopsamling. Borgeren har også midler til kommunikation med 

behandler. 

 

B. (ServiceCenter). Borgervendt service og kvalitetssikring af modtagne data fra borgerne, 

ses sekundært  i relation til kontakten mellem borger og behandler. Servicecenter står for drift 

og vedligehold af borger udstyr samt vejledning af brug af udstyret. 

 

C. (Arkiv-systemer). Dette indebærer opbevaring og deling af data på tværs af hospitaler 

samt sikkerhed.  

 

D. (Behandler). Dette indbefatter hospitaler, praksis, kommuner og privatklinikker samt 

tilhørende systemer eksempelvis EPJ, EOJ, praksissystemer og så videre.  

 

 

Figur 3. kilde RM IT Arkitektur og design, jan. 2016  

 

Figur 3 illustrerer det samme som figur 2. Figur 3 viser den primære infrastruktur B og C 

markeret. Dette indbefatter 1. Serviceportal, som er en webside, hvor borgeren har adgang, 

samt 2. Service-system der sørger for kommunikationen gennem borger apps. Dernæst finder 

vi 6. Storage og Distributionssystemet som står for aktiveringen af borgerdata, dette indgår i 

regionale, kommunale, private og nationale og internationale systemer. Deling af billeder, 
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og dokumenter mellem regioner og borgere er en del af Storage og Distributionssystemet, 

XDS/VNA og er blandt de systemer som indgår i dette og skal samtidig gøre delingen sikker. 

Det fører os videre til 7. Moduler for beslutningsstøtte som godkender de medicinske 

systemer.   

 

 

Sikkerhed og personidentifikation 

It og sikkerhed er ikke vores i fokus i opgaven, men er stadig en vigtig del af telemedicin for 

at få forståelsen af det teknologiske system. Da der kommunikeres og deles materiale over it 

redskaber er det vigtigt, at oplysninger omkring patienter foregår sikkert. Data om en borger 

skal kunne være tilgængeligt for relevant sundhedspersonale og bør ikke kunne åbnes af 

uvedkommende. Dertil skal videosekvenser også foregå ved hjælp af nogle 

sikkerhedsprocedurer (rm, 2019).  

 

 

Figur 4. RM IT Arkitektur og design, jan. 2016  

 

For at beskrive hvordan lægen får adgang til oplysninger om patienten, vil vi bruge et 

eksempel med udgangspunkt i figur 4, som vist ovenfor:  

 

A: Sundhedspersonale 
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B: Borger 

 

En sundhedsfaglig(A) skal tjekke oplysninger om en borger og skal derfor identificeres inden 

tilladelse gives. Den sundhedsfaglige skal derfor opgive sit certifikat, NemID eller 

tilsvarende for at blive identificeret. Den sundhedsfaglige kan eksempelvis være en 

privatpraktiserende læge, der ønsker oplysninger om en borger(B).  

Der kan eksisterer mange oplysninger om en borger, og derfor identificeres den 

sundhedsfaglige i første omgang. En læge har eksempelvis ikke tilladelse til alle oplysninger 

men kun det relevante.  

Oplysningerne om den sundhedsfaglige samles i et certifikat udstedt af en myndighed der 

haves tillid til. Oplysningerne lagres på et EPJ1 system, så når eksempelvis lægen logger på 

systemet, identificeres lægen og hans autoritet. Relationen mellem den sundhedsfaglige og 

borger oplyses også herigennem. Denne tillid foregår mellem EPJ systemet og den 

myndighed der udsteder certifikatet(Horsens Kommune, 2016).  

Når den sundshedsfaglige identitet og relation er identificeret, kan relevante oplysninger om 

borgeren hentes. Det er regionerne, der bruger EPJ systemer, så sundhedsfaglige kan se 

oplysninger om en patient på tværs af regionerne i hele sundhedsvæsenet. Dette giver både 

patient og sundhedsfaglige mulighed for at se oplysninger og data om patienten. Den 

sundhedsfaglige kan ved hjælp af EPJ systemet slå op i en patients sundhedsjournal og 

derved få relevante oplysninger (regioner, 2019).  

Borgeren skal give samtykke til ovenstående, det kan ske ved hjælp af en mundtlig dialog. En 

læge kan dog under visse omstændigheder tilgå oplysninger om patienten uden samtykke. 

5. Analyse  

I følgende afsnit vil der fremgå en analyse af vores interviewpersonernes oplevelser af 

telemedicin, ved brug af Orems universelle egenomsorgsbehov, og Jeannette Pols 

synspunkter der om teknologi og omsorg. Analysen vil tage udgangspunkt i to tematikker, 

hvortil Pols synspunkter anvendes i analysen af ‘telemedicin og omsorg’ og Orems 

retningslinjer anvendes til analyse af ‘telemedicin og egenomsorg’. Projektets analyse vil tage 

udgangspunkt i telemedicin som hjemmemonitorering, da projektets to interviewpersoner, 

Adam og Karl gør brug af dette. 

 

1 Elektronisk Patientjournal 
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5.1 Telemedicin og omsorg  

Pols synsvinkel vil i følgende analyse anvendes til at skabe indblik i, hvorledes om 

telemedicin kan skabe omsorg for patienten. Analysen vil se på hvordan Pols argumentation 

og synsvinkel om at gøre op med metaforen om varm og kold omsorg, kan ses i relation til 

den telemedicin. Hertil hører også om telemedicin hjælper patienten og yder omsorg og 

hvordan, hvis dette er tilfældet. 

Varm teknologi og telemedicin 

I fremlægningen af Pols synspunkter så vi, hvordan Pols mener at der skal gøres op med 

metaforen om varm og kold omsorg. Hendes argumentation indeholder forskellige 

synspunkter for slutteligt at argumentere for at både varm og kold omsorg, skal være tilstede 

for at fremme god omsorg: “It is also clear, however, that in this situation it is necessary to 

deal with cold matters to craft good care. Setting warm versus cold, [...] is problematic” 

(Pols, 2012, s. 34). For at nå til denne argumentation mod metaforen fremlægger hun 

forskellige argumenter, som underbygger netop at begge forhold af metaforen skal fremgå. 

Altså både den kolde teknologi og den varme omsorg skal være til stede, for at opnå god 

omsorg. Pols ser det derfor ikke relevant at opdele omsorg i varm og kold (Pols, 2012, s. 34). 

Et af argumenterne Pols fremhæver er teknologiens design, der ikke kun har de 

sundhedsprofessionelle for øje, men i høj grad også brugeren (Pols, 2012, s.28). Både Karl og 

Adam fremhæver i interviewet, at de nemt kan korrigere i udstyret. Karl fortæller blandt 

andet med stor entusiasme, hvordan udstyret fungerer og hvilke dele det telemedicinske 

udstyr består af  “Så tager du dit blodtryk og der kan du også se hvad din puls er, det 

registrerer den så automatisk via bluetooth, så trykker du selvfølgelig bare på send” (Bilag 2). 

Ligeledes fortæller også Adam om telemedicinens enkelthed. Det ses altså at Karl og Adam 

ikke ser det besværligt at navigere i den telemedicinske udstyr, og udviklerne af den 

telemedicin, de gør brug af, har som Pols fremhæver, også haft brugeren for øje i 

udviklingen. 

Et andet centralt argument Pols fremhæver er eksemplet med telemedicinen ‘White Box’, 

som blev beskrevet i afsnittet ‘forskning på området’. I eksemplet bliver det tydeligt, hvilke 

egenskaber telemedicin har for brugeren. En af egenskaberne hun påpeger, er brugerens 
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mulighed for at holde øje med eget velbefindende gennem de målinger, brugeren tager ved 

brug af telemedicinen. 

Adam italesætter ovenstående pointe: “Men jeg er tryg ved det, og jeg, altså det det der med 

at du følger med i hvordan dit blodtryk og hvordan din puls er, og jeg har, der er en øvelse jeg 

også skal gøre” (Bilag 1). Det ses at han gennem iagttagelser af egne målinger, som 

telemedicinen lagre, og gennem øvelser han notere på enheden, kan holde øje med sin egen 

velbefindende, og fremhæver det som en tryghed. Adam uddyber senere med “og så kan jeg 

jo, jeg kan jo så gå ind og se mine, målinger langt tilbage ik os, og se hvordan jeg har det” 

(Bilag 1). At telemedicinen gør det muligt for Adam at holde øje med sit velbefindende, gør 

at han føler sig mere tryg, fordi han selv kan se hvordan han har det, sammenlignet med 

tidligere data, han har indsendt. Karl ser det som Adam også som en tryghed, at kunne se sine 

tidligere målinger: “Og så kan du faktisk gå et år tilbage og se alle dine målinger både 

indenfor vægt og blodtryk og hvor meget din puls er ikke også. Så det er sådan set en fordel” 

(Bilag 2).  

 

Ifølge Pols havde telemedicinen ‘White Box’ også den egenskab “The white box made him 

ask himself ‘How am I today?’ in comparison to the day before. The device made him 

analyse and articulate how he was doing, and made him take specific action” (Pols, 2012 s. 

31). Pols pointerer at telemedicinen udøver tryghed, da brugerne gennem telemedicinens 

egenskab kan holde øje med eget velbefindende og således forsørge sig selv. Dette ved at 

agere efter det sammenlignet data som telemedicin teknologien indeholder. 

Det kan altså fremhæves at Pols synspunkt om brugerens mulighed for at agere efter eget 

velbefindende øger trygheden, også gør sig gældende for vores interviewpersoner. Dette ved 

at de ser det som en yderst anvendelig egenskab, i brugen af telemedicin, da de herudfra også 

kan tage vare på eget velbefindende og kontakte en sundhedsprofessionel ved tvivl. 

 

Ifølge Pols er ovenstående pointe også en varm omsorg, som teknologien udfører, grundet 

telemedicinens muliggørelse af hurtig kontakt til de sundhedsprofessionelle. En kontakt der 

også gjorde relationen mellem brugeren og de sundhedsprofessionelle stærkere, som 

beskrevet i tidligere afsnit. 
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Netop trygheden ved en øget relation og hurtige kontaktmulighed beskriver Adam og Karl. 

Specielt ser de det som en tryghed, når de har glemt at måle eller målingerne har været 

afvigende sammenlignet med andre målinger, 

 

 “Så hvis du ikke sender tallene ind, så ringer de om formiddagen for at høre hvad der 

er sket, om man ikke har det godt eller et eller andet hvis tallene fx iltindholdet i 

blodet det er faldet fx under 90, det må helst ikke gå under 90, så ringer de og så siger 

de at der er noget galt og at du skal kontakte din læge” (Bilag 2).  

 

Karl italesætter i citatet at, hvis han har glemt at måle, eller målingerne han har indsendt har 

været afvigende, bliver han kontaktet af en sygeplejerske. Trygheden ved netop dette fremgår 

også senere i interviewet “Der er en tryghed i det at de får fat i folk med det samme hvis 

tallene ikke er inden for normerne” (Bilag 2). Adam italesætter også trygheden ved at blive 

holdt øje med, hvis målingerne ikke er blevet taget: “og nu her i mandags der glemte jeg det, 

og så er der jo den tryghed ved det, at så ringer de for at høre, om jeg trækker vejret”( Bilag 

1). 

Således har både Adam og Karl oplevet at blive kontaktet af de sundhedsprofessionelle, hvis 

der er målinger, som ikke er blevet taget eller var afvigende. Pols synspunkt om at 

teknologien også udøver varm omsorg, kan herved også relateres til det telemedicinske udstyr 

som interviewpersonerne gør brug af. Hvortil det hører at både Karl og Adam føler en 

tryghed ved teknologiens muliggørelse af sygeplejerskernes hurtig kontakt til brugerne.  

Adam italesatte også telemedicinen muliggørelsen af hurtig kontakt til 

sundhedsprofessionelle hvis han oplevede komplikationer: “Blandt andet så har jeg oplevet 

at, at min iltning den falder, og så er jeg jo sådan lidt bekymret, og så ringer jeg så ind og 

snakker med sygeplejersken, og så sagde hun at jeg skulle tage det roligt, og så de skulle nok 

også holde øje” (Bilag 1). Også Karl havde oplevet en hurtig kontakt fra de 

sundhedsprofessionelle ved komplikation, “så ringer de om formiddagen for at høre hvad der 

er sket, om man ikke har det godt eller et eller andet hvis tallene fx iltindholdet i blodet det er 

faldet fx under 90, det må helst ikke gå under 90, så ringer de og så siger de at der er noget 

galt og at du skal kontakte din læge” (Bilag 2). Det kan altså påpeges, at telemedicinen i høj 

grad øger trygheden for interviewpersonerne, ved at de er bevidste om, at der er 

sundhedsprofessionelle, som holder øje med deres målinger og kontakter dem, hvis de ser 

store udsving. 
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Det kan argumenteres for at uden telemedicinens muliggørelse af kontakten, vil patienterne 

sandsynligvis ikke opnå den samme tryghed. Dette fordi de oftere ville være bekymret for 

deres eget velbefindende, og kontakte egen læge, hvor ventetiden kan være lang. 

Telemedicinen og teknologiens indvirkning udfører altså en varm omsorg ved at muliggøre 

den hurtige kontakt, patient og sundhedsprofessionel imellem. 

 

Den varme omsorg, der skabes på baggrund af telemedicinens funktioner og egenskaber, er 

ifølge Pols i en kold omsorgs henseende. Den varme omsorg, der skabes gennem kontakten, 

opstår nemlig i følge Pols på baggrund af patientens behov for medicin og pleje af sygdom, 

og er således en hospitalsbehandling (Pols, 2012, s. 33). 

Selvom den varme omsorg patienterne oplever opstår på baggrund af kold omsorg, kan det 

argumenteres for, at brugerne vægter varmen fra sygeplejerske højt. Dette selvom 

bevidstheden for hensigten med telemedicinen også er til stede. Særligt Karl satte ord på, 

hvordan han oplevede en god kontakt til  specielt én sygeplejerske, “Ja der er faktisk én, 

hende har jeg faktisk skrevet en del med, hun skriver også hvis der er noget” (Bilag 2). I 

citatet ses det, at Karl særligt har én sygeplejerske, som han har ekstra kontakt med, og som 

han muligvis også føler en ekstra tryghed ved. 

Der kan altså argumenteres for at, selvom telemedicinens varme omsorg har en kold omsorgs 

hensigt, er betydningen heraf, for den ene af vores interviewpersoner, ikke noget han 

tillægger stor betydning. I stedet ser han det som en ekstra tryghed, at sygeplejersken ikke 

altid er forskellige personer, men én sygeplejersker der oftere skaber kontakt til ham. 

Efter gennemgang af interviews og analyse heraf, set ud fra Pols synsvinkler, ser vi at hendes 

argumenter om at revurdere metaforen om varm og kold omsorg, også gør sig gældende i 

analysen af telemedicinen Karl og Adam gør brug af. Dette ved at både varm og kold omsorg 

fremgår i brugen af telemedicin  

 

Ifølge Pols skal både varm og kold omsorg gøre sig gældende for at udføre god care. Her så 

vi i analysen at både Adam og Karl italesatte, hvordan telemedicinen kunne yde omsorg. 

Særligt skabte telemedicinen en tryghed, ved at de kunne tjekke deres målinger og gennem 

den egenskab have sit eget velbefindende for øje. Hertil høre også muligheden for hurtig 

kontakt til sundhedsprofessionelle som telemedicinen skabte, øgede interviewpersonernens 

tryghed og således udgjorde teknologien varm omsorg.  

Det skal hertil påpeges at den varme omsorg teknologien tilvejebragte, også havde en kold 

hensigt, nemlig at give patienterne den rigtige medicin. Dog så vi at Karl og Adam i høj grad 
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italesatte den menneskelige kontakt, som telemedicinen tilvejebringer, som yderst vigtig og 

tryghedsskabende. Således bliver sammenspillet af varm og kold omsorg særligt vigtigt, da 

de to i sammenhængen skaber den særlige tryghed og forsørgelse som vores 

interviewpersoner italesætter.  

Teknologiens varme og kolde omsorg i sammenspil, så vi også da teknologien yder omsorg 

for brugeren, men også muliggøre hurtig kontakt til medicinsk behandling og samtidig øger 

den menneskelige relation. Der kan således argumenteres for, at analysen tillægger sig Pols 

synspunkt om at metaforen varm og kold omsorg skal revurderes, da både varm og kold 

omsorg er til stede i teknologien, da telemedicinen medierer samspillet mellem menneskelige 

relationer og teknologiens omsorg. 

 

5.2 Telemedicin og egenomsorg  

Cavanagh belyser Orems otte universelle egenomsorgsbehov som værende de essentielle 

retningslinjer, for at vurdere om et individ er i stand til at yde egenomsorg. Analysens formål 

er at undersøge om de interviewede er i stand til at yde egenomsorg, nu hvor lægen ikke er 

der, til at give den omsorg de konventionelt ville modtage. Det er altså essentielt for dette 

afsnit at analysere frem til om telemedicinen kan hjælpe patienterne på vej mod at yde 

egenomsorg. Der er ikke taget udgangspunkt i alle de otte egenomsorgsbehov, da vi ikke ville 

spørge om så personlige ting. De udvalgte behov, er der blevet forsøgt at undersøge om 

hvorvidt at de interviewede, lever op til de forskellige definitioner Cavanagh udtalte sig om i 

afsnittet om “Egenomsorg”.  

  

Det teoretiske afsnit afslører, at mennesker der lider af kroniske sygdomme kan have svært 

ved at yde egenomsorg, hvorfor valget lå på at kontakte Facebook gruppen med patienter der 

begge lider af kronisk lungesygdom. Begge de interviewede er brugere af telemedicin og det 

er derfor spændende at undersøge, om brugen af den har hjulpet dem på vej mod bedre 

egenomsorg. 

  

Ifølge Cavanagh er det en forudsætning for at kunne yde egenomsorg, at personen er bevidst 

over egen sundhedstilstand, sådan at det er muligt at lægge en plan for, hvordan behandlingen 

skal udføres (Cavanagh, 2010, s.34,). Både Karl og Adam er begge bevidste over deres egne 

sundhedsdata, da de gennem de forskellige teknologiske artefakter, telemedicinen indeholder, 
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er i stand til selv at måle og veje sig selv. Herudover holder de øje med deres tidligere 

målinger, for at se om der er sket nogle forbedringer (Bilag 1 og 2). 

 

”Men jeg er tryg ved det, og jeg, altså det det der med at du følger med i hvordan dit blodtryk 

og hvordan din puls er, og jeg har, der er en øvelse jeg også skal gøre. Det er at jeg skal rejse 

mig, emh.. Jeg skal se hvor mange gange jeg kan rejse mig fra stolen uden brug af hænder, 

emh  i 30 sekunder. i 30 sekunder. og så skal jeg også tage min vægt og notere” (Bilag 1). 

 

Der kan argumenteres for at telemedicinen hjælper Adam til at yde egenomsorg, da han 

gennem systemet, er i stand til at være bevidst over sine egne målinger, og dermed lægge en 

plan ud fra dem. Telemedicinen har hjulpet ham på vej, da han passer bedre på sig selv, ved 

at  se sin puls og på baggrund af den lave øvelser. 

  

Den første af retningslinjerne for universelle egenomsorgsbehov er at kunne opretholde 

sufficient vejrtrækning. Dette betyder altså at det skal være muligt for individet at trække 

vejret selv (Cavanagh,  2010, s.23).  

 

”Nu har jeg efterhånden prøvet en masse medicin og fået nogle kæmpe store doser af noget 

hvor de ej men uhh så kunne jeg slet ikke få luft og der har jeg så fundet ud af at jeg skal slet 

ikke have så meget, jeg skal bare have i meget lave doser, men så skal jeg bare have 4 hver 5 

time af den helt lave dosis fordi der står det kan holde i 5 timer, virkningen er væk derefter. 

Selvom det er en høj dosis jeg får er der ingen grund til at tage en høj dosis, vi er på meget 

meget lav dosis, men får så hver femte time, nogen gange kan jeg godt trække den til 6 timer” 

(Bilag 2). 

 

Denne udtalelse fra Karl tyder på, at han selv er i stand til at tage beslutninger over sin egen 

sundhed, da han mærker efter hvordan han har det, og hvordan medicinen påvirker ham. Der 

kan argumenteres for, at Karl opfylder det første behov ved de universelle 

egenomsorgsbehov, da han er i stand til at opretholde en normal vejrtrækning, ved at mærke 

efter i sin krop over hvad der føles rigtigt. Det er ikke tydeligt at vurdere om det er 

telemedicinen, der  hjælper ham til at trække vejret ordentligt, men ifølge Cavanagh er det 

væsentligste for egenomsorg, at personen er bevidst og frivilligt tager initiativ til at yde 

egenomsorg. Dette er et godt eksempel på Karl, da han er meget bevidst over sin egen krop 

og hvad han kan tåle. 
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Egenomsorgsbehov nummer syv, handler om at det skal være muligt for individet at kunne 

forebygge risici mod liv, virksomhed og trivsel (Cavanagh, 2010, s.23). I dette tilfælde er det 

spændende at kigge på livet. Der kan argumenters for at telemedicinen hjælper Karl til at yde 

egenomsorg, ved at forebygge sygdomme (Cavanagh, 2010, s. 23).  

 

”Hvis jeg får en lungebetændelse, der har jeg så selv penicillin hjemme, det man kalder 

selvbehandling skure, og så skriver man bare det derinde at man startet på en penicillinkur, så 

er de klar over at man er gået i gang, fordi så er tallene jo måske ikke som de skal være, det 

registrerer de jo derinde sygeplejerskerne” (Bilag 2).  

 

Kommunikationen mellem sundhedspersonalet og Karl er med til at hjælpe Karl til at få den 

rigtige behandling med det samme, der gør at han kan forebygge risici mod sygdomme og 

død, ved altså at holde sig selv i live. Karl påstår at når han er startet på en penicillinkur, er 

det ikke sikkert at tallene i hans sundhedsdata på telemedicinen, er som de skal være. Karl 

viser en viden inden for hans egen sundhedstilstand, ved at være bevidst om sin egen 

sundheds proces, som igen er en del af det at kunne yde egenomsorg. Det er altså muligt at 

antyde, at fordi telemedicinen muliggør det for Karl at kunne følge med i hans processer, er 

han blevet i stand til at være mere bevidst over hans tilstand i forhold til sundhed.  

 

Behov nummer fem, indebærer det aspekt af selv at kunne opretholde en balance mellem 

aktivitet og hvile (Cavanagh, 2010, s.23). Det er altså vigtigt i forhold til, at kunne yde 

egenomsorg, at finde en balance i at lave aktiviteter, hvor kroppen er i gang og hvile, hvor 

kroppen får ro. Da begge de interviewede lider af KOL, kunne de antages for at have 

problemer ved at være fysiske aktive, da det er en lungesygdom, der gør at det kan være 

svært at trække vejret ordentligt. Alligevel fandt vi ud af, at Adam var god til at holde sig selv 

i gang på trods af sygdommen.  

 

”og så, jamen så laver jeg lidt af hvert, jeg går til gymnastik, 2 gange om ugen, tirsdag og 

torsdag middag, og jeg cykler på en EL-cykel, og jeg døjer med hver uge, i det her vejr, det er 

noget lort, men altså det er der jo ik noget at gøre ved (Bilag 1).  
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Adams motivation for at dyrke motion og holde sig selv i gang, er et tydeligt eksempel på, at 

han er i stand til at yde egenomsorg, da han på trods af sin sygdom vælger at finde tid til at 

bevæge sig og holde sin krop i gang. 

  

Det er muligt at diskutere om hvorvidt at dette eksempel med Adam betyder, at behov 

nummer fem er opfyldt, da Adam ikke nævner noget om hvorvidt han er i stand til at finde en 

balance mellem aktivitet og hvile. I interviewet påstår Adam, at han er blevet for tyk. “så fik 

jeg af vide at jeg var for tyk, og så lagde jeg min kost om og alt det der, og så har jeg tabt en 

5 kilo” (Bilag 1). Altså kan der argumenteres for at Adam før i tiden ikke var i stand til at 

overholde behov tre og fem før i tiden, men at efter han er begyndt at tænke på sin kost og 

motion, finder en balance i at overholde begge punkter.  

 

Cavanagh påstår at hvis et menneske er i stand til at udøve egenomsorg betyder det, at 

individet har lært noget om sig selv, og sin egen omsorg og de kulturelle forventninger 

(Cavanagh, s.34, 2010). Dette er et eksempel på, at Adam har lært noget om sig selv, da han 

har fundet ud af, at han blev nødt til at dyrke motion og lægge sin kost om, for at kunne passe 

på sig selv. Der kan argumenteres for, at det var telemedicinen der hjalp Adam til at få styr på 

sin vægt, da hans vægtmålinger bliver taget gennem telemedicin, hvor der bliver holdt øje 

med hans tal. 

 

Endvidere argumenteres der for at Adam er i stand til at opfylde behov nummer seks og otte, 

der handler om at opretholde balance mellem at være alene og have socialt samvær, og at det 

ikke er sygdommen der begrænser ham (Cavanagh, 2010, s.23). ”Og så har jeg været til tre 

julefrokoster, indtil videre. Jeg er med i en netværksgruppe. Vi havde julehygge i går, (Bilag 

1).” Altså kan det ses, at Adam også er i stand til at komme ud og være social, da han 

deltager i sociale arrangementer. Dette er ikke et direkte eksempel på at telemedicinen 

hjælper Adam til at komme ud og være social, men der kan argumenters for, at hvis ikke at 

telemedicinen havde hjulpet ham med nogle af de andre elementer, var det ikke sikkert, at 

Adam ville have overskud til at komme ud og være social. 

 

Det er vigtigt at holde fast i, at disse forskellige krav fungerer i samspil med hinanden 

(Cavanagh, s. 24, 2010). Derfor er det ikke muligt at vurdere om Adam og Karl er i stand til 

at yde den fuldendte egenomsorg, da det ikke er alle otte egenomsorgsbehov der er blevet 

berørt. Det er dog tydeligt at se, at flere af retningslinjerne er opfyldt, og at telemedicinen har 
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haft en stor indflydelse på begge de interviewede, ved at oplyse dem om deres 

sundhedstilstand og proces. Telemedicinen har altså spillet en rolle i forhold til at være i 

stand til at tage vare på begge interviewpersoners liv. Ifølge Cavanagh er 

egenomsorgsbegrebet meget enkelt: At tage vare på sig selv og ens funktioner til at overleve. 

Det er tydeligt at se gennem analysen, at begge de interviewede er i stand til at tage vare på 

sig selv. Det er dog ikke til at vide, om de ville være egnede i samme dur som nu, hvis ikke 

de blev hjulpet af telemedicinen. 

 

6. Diskussion 

6.1 Tilsigtede og utilsigtede effekter  

Dette afsnit er et diskuterende afsnit, der har til formål at belyse de tilsigtede og utilsigtede 

effekter, der kan forekomme ved brugen af telemedicin. Her vil der på baggrund af de 

interviews der er blevet afholdt, blive belyst nogle af de komplikationer teknologien kan 

indeholde, samt nogle af de tilsigtede effekter der er blevet opfyldt. De tilsigtede effekter er 

begrundet i det tekniske afsnit, hvorfor dette afsnit vil fungere som en diskussion, om 

hvorvidt teknologien lever op til de krav der er stillet. Ydermere vil der blive taget 

udgangspunkt i rapporten Klinisk integreret Hjemmemonitorering, da dens undersøgelse om 

telemedicin berører nogle af de konsekvenser den kan medbringe.  

 

Det kan diskuteres om, hvorvidt teknologien lever op til kravene om at kunne yde 

egenomsorg, hvis teknologien ikke virker optimalt. Ifølge Lee et al. fremstår der nogle 

utilsigtede effekter. Disse utilsigtede effekter er ifølge trin 3 i trin-modellen vigtige at tage 

højde for, da der gerne vil undgås fejl, når der udvikles teknologi (Jørgensen, 2018, s.8).  

Ifølge rapporten er en af de utilsigtede fejl ved telemedicin “tid”. Dette er grundet problemer i 

forhold til frysning af skærmen, i forbindelse med video kontakt. Dette betyder at skærmen 

kan gå i stå, midt i en videokonsultation mellem bruger af telemedicin og den 

sundhedsprofessionelle (Lee et al., 2015, s.19). Dette anses som en utilsigtet effekt, der gerne 

vil undgås da det primære mål med telemedicin er, at det skal være lige så trygt, at bruge 

teknologien som kommunikationsredskab, som konventionelle konsultationer. 
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På den anden side nævner selvsamme rapport: “Personalet oplever, at patienterne er meget 

glade og trygge, hvilket resulterer i en oplevelse af en god service og behandlingskvalitet for 

patienterne” (Lee et al., 2015, s. 99). Denne udtalelse kan anses som en tilsigtet effekt ved 

brugen af telemedicin, da den lever op til formålet med udviklingen. Det kan dog diskuteres 

om, hvorvidt at teknologien lever op til dets formål, når der er en risiko for at der vil være 

miskommunikation grundet tekniske fejl. 

Karl ser telemedicin som en tryghed, da han kan komme i kontakt med personalet over 

videoopkald (Bilag 2). Hvorfor den utilsigtede effekt om at skærmen kan fryse, kan have 

negativ effekt på teknologiens validitet, da det eksempelvis er dette Karl forbinder med 

tryghed. Det kan altså diskuteres hvorvidt de tilsigtede effekter, der ses som de positive og 

forventede effekter, vejer op for de utilsigtede effekter, som også betegnes som 

komplikationer i teknologien.  

 

En anden utilsigtet effekt er støj. Dette argumenteres der for i rapporten, da den nævner at det 

kan være en udfordring at bruge teknologien, hvis udstyret er placeret i et større rum, hvor 

sundhedspersonalet ikke er alene under video kontakt med en bruger (Lee et al, s. 102). Altså 

kan det diskuteres om det er muligt for patienten at få den rigtige hjælp, på baggrund af denne 

utilsigtede effekt, hvis det ikke er muligt at høre hvad der bliver sagt. Det kan diskuteres 

hvorvidt denne utilsigtede effekt, vil føre til misforståelser mellem sundhedspersonalet og 

brugeren. For at gøre op med denne utilsigtede effekt, kan det diskuteres om hvorvidt at de 

der udformede teknologien skulle have afprøvet teknologien i et rum, hvor der er flere 

mennesker der arbejder sammen. Dette kunne de have gjort, for at udtænke andre tekniske 

muligheder der kunne have løst problemet.  

  

I hvor høj grad de utilsigtede effekter påvirker motivationen for brugen af telemedicin kan 

diskuteres. Ifølge Karl var der på et tidspunkt nogle programmer på hans iPad, der ikke var 

opdateret. Her var det op til Karl selv at kontakte de ansvarlige, for at gøre dem 

opmærksomme på problemet: 

 

“Eksempelvis hvis man vil måle sit blodtryk og trykker videre, så vil den måle det 

igen, hvis man ikke trykker ”undlad” før den så hopper videre til eksempelvis 

iltindholdet i blodet. Så der er altså et eller andet, hvor programmet ikke er helt 

optimalt” (Bilag 2).  
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Dette er et tydeligt eksempel på, hvordan teknologien nogen gange kan fejle og dermed ikke 

fungere hensigtsmæssigt. Det forhindrede dog alligevel ikke Karl i at tage kontakt, til 

sundhedspersonalet for at få hjælp, hvilket indikerer Karls motivation for brugen af mediet. 

Ovenstående eksempel bliver understøttet af rapporten da den argumenterer for, at 

patienterne er trygge og glade ved behandlingsmetoden (Lee et al., 2015, s. 99). Der kan altså 

argumenteres for, at både Karl og rapporten er glade, tilfredse og trygge ved teknologien, 

trods de utilsigtede effekter der kan fremkomme:  

 

“Der er en tryghed i det at de får fat i folk med det samme hvis tallene ikke er inden 

for normerne, og siger til folk, ved du hvad nu skal du komme op til lægen fordi der er 

et eller andet med iltindholdet i blodet, for kan det være du skal have ilt” (Bilag 2).  

 

Interviewet med Karl og Adam endte med at handle meget om tryghed i forhold til 

teknologien. Begge de interviewede påstår at det er en stor tryghed, at kunne følge med i sin 

egen sundhedstilstand, som telemedicinen åbner for, samt at sundhedspersonalet holder øje 

med målingerne brugeren selv tager:  

 

“Nu her i mandags, der glemte jeg det, og så er der jo den tryghed ved det, at så ringer 

de for at høre om jeg trækker vejret. Jaja det gør de, og så også det her med, hvis jeg 

nu glemmer. Så kontakter de mig, for at se hvordan jeg har det” (Bilag 1).  

 

Det kan diskuteres om denne tilsigtede effekt måske er den mest essentielle. Hvis meningen 

med telemedicin er, at patienterne skal kunne få hjælp gennem teknologien til at passe på sig 

selv, lever denne tilsigtede effekt op til teknologiens formål om at hjælpe til egenomsorg.  

 

Tryghed i form af empowerment, at være herre over egen sundhed, altså at kunne yde 

egenomsorg. Dette element spiller en stor rolle i forhold til gruppens projekt, da det er hvad 

vi ønsker at undersøge. Begge interviewpersoner er meget tilfredse med deres behandlinger 

og nævner at tilfredsheden er baseret på baggrund af dem selv, da de er i stand til at holde øje 

med deres målinger, og ved at være en del af behandlingsforløbet (Bilag 1 og 2):  

”Så kan jeg jo gå ind og se mine målinger langt tilbage, og se hvordan jeg har det” (Bilag 1). 

Denne effekt kan vurderes som en tilsigtet effekt, da den hjælper Adam på vej. Dette gør den 

ved at han at i højere grad føler et ansvar for at passe på sig selv, hvilket fører til egenomsorg.  
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Denne tilsigtede effekt kan beskrives ved begrebet empowerment, da Adam er blevet hjulpet 

på vej mod at kontrollere sit liv selv.  

 

Trin 3 i trin modellen er altså med til at belyse nogle af de tilsigtede og utilsigtede effekter, 

som er gode at se på i en teknisk forstand. I denne diskussion var det tydeligt at se, at der var 

nogle utilsigtede effekter i form af støj og frysning af videoopkald, som ikke var meningen 

med systemet. Der blev diskuteret om hvorvidt at disse komplikationer i praksis havde en 

betydning, men at alle parter i diskussionen hentydet til at de den tilsigtede brug af 

telemedicinen opvejer for de utilsigtede effekter.  

6.2 Diskussion af analyse, teori, metode og videnskabsteori 

Analyse og teori - en kritisk diskussion 

Dette afsnit diskuterer om hvorvidt telemedicinens omsorg fører til egenomsorg og om det 

overhovedet er muligt. Afsnittet vil fungere som diskussion af de to analyser, og på samme 

tid indebærer kritiske refleksioner over de teoretiske perspektiver. 

  

I analysen om Pols teoretiske synspunkt, blev der fundet frem til at teknologi kan yde 

omsorg, da der både skal varm og kold omsorg til at udføre god omsorg. Dette bliver der 

argumenteret for på baggrund af at begge de interviewede nævner at de nemt kan navigere 

rundt i det telemedicinsk udstyr, at de føler sig trygge ved at kunne følge med i deres egne 

sundheds processer og have kontakt til en sundhedsprofessionel. Derudover fandt vi i  

analysen om egenomsorg frem til at telemedicin, kan hjælpe patienterne til at yde 

egenomsorg. Her blev de to interviews gennemgået for at undersøge, hvorvidt  de opfyldte de 

egenomsorgsbehov, der er formuleret af Orem som retningslinjer, hvis personen er i stand til 

at yde egenomsorg. Analysernes formål var, at få læseren til at forstå at disse to teoretiske 

perspektiver hænger sammen, da det er teknologiens omsorg, der er i stand til at hjælpe 

brugeren med at yde egenomsorg.  

 

Der er i analysen om egenomsorgsbehov blevet analyseret ud fra begge de interviewede som 

samlet enhed, hvilket kan være en ulempe i forhold til at vurdere om de hver især er i stand til 

at yde egenomsorg. Det er derfor muligt, at dette aspekt af analysen ikke er hensigtsmæssigt, 

da alle mennesker føler og oplever verden forskelligt.  
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På den anden side kan vi ved at sætte de to kroniske syge i samme bås få et stærkere resultat, 

da de tilsammen opfylder flere af de behov der skal til, for at kunne yde egenomsorg. det er 

dog også vigtigt at påpege, at der i analysen ikke blev vurderet om de var i stand til det eller 

ej, men om teknologien hjalp dem på vej. Det kan diskuteres om denne måde at håndtere 

teorien på, er den rigtige, da det gennem analyse af to interviewpersoners oplevelser af 

telemedicin kun kan give et indblik i interviewpersonernes forståelse og oplevelse af om 

telemedicin er med til at yde egenomsorg. Gennem analysen har det således ikke været 

muligt at se, hvordan telemedicin bidrager til egenomsorg for flere mennesker end de 

interviewpersoner vi har gjort brug af i projektet. 

 

Hvis der kigges på telemedicin ud fra Pols synspunkt, er det en teknologi der er i stand til at 

yde omsorg, hvilket blev bevist i vores analyse, da både Karl og Adam føler sig trygge og set 

ved brugen af telemedicin. Det kan dog diskuteres om hvorvidt at det er den omsorg 

teknologien giver, der fører til egenomsorg, eller om det havde været muligt for de 

interviewede at yde egenomsorgen uden brug af telemedicinen, men ved brug af konventionel 

pleje. På den anden side kan der argumenteres for, at det er telemedicinen der hjælper 

brugerne til at have overblik over deres sundheds- processer og tilstande, som de ikke på 

samme måde havde været i stand til, hvis ikke det havde været for telemedicinen. Altså kan 

det forstås som, at den omsorg, i form af at man kan holde øje og være opdateret, som 

telemedicinen giver, gør at nogle af egenomsorgsbehovene bliver stillet af og derfor gør vores 

undersøgelse gyldig.  

 

Når ovenstående er blevet fastlagt kan det påpeges, at der i analysen ikke er påstand om at 

Pols synsvinkel hjælper de interviewede til at yde egenomsorg. Derudover er der ikke noget 

belæg for at omsorg generelt skal være til stede for at brugeren kan yde egenomsorg. Det kan 

derfor diskuteres om vi kunne have undværet Pols teori, da den ikke direkte er med til at 

svare på vores problemformulering, men fungerer som et mellemled og understøttende teori, 

for at kunne svare på vores problemformulering.  

Det antages i opgaven, at omsorg og egenomsorg hænger sammen, da teknologiens omsorg 

fører til egenomsorg. Dog er dette noget vi ikke kan sige ud fra et teoretisk grundlag, men 

muligvis kunne være noget vi kunne finde ud af ved udelukkende at tage stilling orems 

universelle egenomsorgsbehov.  
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Afsnittet belyser altså forskellige synspunkter på de teoretiske perspektiver, hvor der bliver 

argumenteret for og imod deres eksistens og sammenspil i opgaven. På den ene side 

argumenteres for, at der ikke er belæg for at Pols synsvinkel fører til egenomsorg, da Orems 

teoretiske perspektiver ikke forholder sig til teknologi, vurderede vi derfor at der var 

essentielt også at benytte os af Pols. Derudover bliver der argumenteret for at de fungerer 

godt i samspil og at Pols teori virker som en mellemled der underbygger egenomsorg.  

 

Diskussion af metode og videnskabsteori 

Ifølge Kvale og Brinkmann fremgår det at reliabilitet omhandler projektets pålidelighed, og 

“hvorvidt et resultat kan reproduceres på andre tidspunkter og af andre forskere” (Kvale & 

Brinkmann, 2015, s. 318), hvortil det ifølge Kvale og Brinkmann, hører hvorledes om 

projektets indsamlede empiri, ændres til forskellige interviewpersoner. 

Vi har derfor vedlagt interviewguiden samt transskription som bilag til projektet, således der 

er mulighed for at stille selvsamme spørgsmål i samme rækkefølge samt følge op på svarene, 

ved også at se på transskriberingen med minut henvisninger.  

Yderligere har vi i projektet gjort brug af to teoretiske perspektiver til analyse af vores 

empiri, og som perspektiv til vores problemformulering. Hertil har vi også fremlagt 

forskningsartikler, der er med til at belyse projektets pointer. 

Validitet siger i stedet noget: “om hvorvidt en metode undersøger det, den har til formål at 

undersøge” (Kvale & Brinkmann, 2015 s. 318). For at svare på vores problemstilling har vi 

valgt den kvalitative forskningsmetode. Vi har valgt netop denne metode, da vi i vores 

problemformulerings ene del, ønsker svar på ‘hvordan oplever brugeren teknologien i 

forbindelse med egenomsorg’. For at finde svar på dette, har den kvalitative interviewmetode 

været yderst anvendelig, da vi herigennem kan få brugernes perspektiv, forståelse og 

oplevelse af teknologien. Denne information har været relevant for at kunne analysere og 

fortolke, hvordan teknologien telemedicin hjælper brugeren, og således gør det muligt for 

brugeren at yde egenomsorg. Vores interviewpersoner, som vi har anvendt til at generere 

vores data, har ligeledes været de rigtige interviewpersoner, da de har været brugere af 

telemedicin grundet sygdommen KOL, som har været projektets omdrejningspunkt. 

Interviews af for eksempel sundhedspersonalet inden for området, havde ført til generering af 

andet empiri, og herved ført projektet i en retning væk fra det egentlige formål med projektet. 

Den anvendte kvalitative interviewmetode af telemedicin brugere, har altså gjort det muligt at 

finde svar på vores problemformulering, for derigennem at kunne analysere og senere lave en 

konklusion af projektets problemformulering. 
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Trinmodellen har været brugbar til at finde frem til problemformulerings første element: 

‘Hvordan fungerer telemedicin’. Ved at gøre brug af fem af de i alt seks trin, har vi kunne 

give et fyldestgørende svar på, hvordan telemedicin fungerer og således svare på vores 

problemformulering. 

 

Havde vi i projektet gjort brug af den kvantitative metode, og indsamlet empiri gennem 

spørgeskemaer skulle vi følge en stram spørgeteknik. Således ville vi ikke få mulighed for at 

stille uddybende spørgsmål om den enkelte brugers oplevelse af telemedicin, som er et 

projektets formål for at kunne svare på problemformuleringen. Den kvantitative metode ville 

i stedet have gjort det muligt at kvantificere og muligvis vise noget mere generelt om 

brugernes anvendelse af teknologien. Men da dette ikke var projektets formål, men i stedet 

været en fortolkning af, hvilke oplevede forståelser brugeren har med teknologien, har den 

kvalitative metode været anvendt i dette projekt. Gruppen havde ved brug af kvantitativ 

metode trianguleret “bedst data kommer ved at “angribe” samme tema fra forskellige vinkler, 

inkl. både kvalitativt og kvantitativ” (Bille, 2018) Således havde vi kunne se på 

problemformuleringen ved brug af forskellige metodiske vinkler og styrke projektets 

validitet. 

 

Gennem vores fænomenologiske videnskabsteoretiske synsvinkel har vi søgt at 

meningsfortolke og herigennem forsøgt at skabe en forståelse og viden om vores 

interviewpersoner. Hertil hører altså at den videnskabsteoretiske synsvinkel har haft 

betydning for gruppens valg af metode, som bestod af det semistruktureret 

livsverdensperspektiv. Ligeledes har den postfænomenologiske videnskabsteoretiske vinkel 

skabt indblik i mennesket i relation til teknologien, og gruppen har derigennem søgt 

forståelse for dette, gennem en analyse af teknologi og mennesket, som har været et 

omdrejningspunkt for projektet. 

Havde vi i projektet valgt en anden videnskabsteoretisk vinkel, havde vores 

problemformulering og valg af metode muligvis været anderledes. Et eksempel kunne være, 

hvis vi havde valgt en socialkonstruktivistisk tilgang. Gennem denne tilgang ville vi i 

gruppen stille spørgsmålstegn til, om telemedicin er socialt konstrueret, og alt efter hvilken 

socialkonstruktivistisk tankegang, have gjort os tanker om telemedicin er blevet socialt 

konstrueret grundet for eksempel Langdon Winners påstand om at teknologiens dominerer 

mennesket eksistens (Winner, 1989, s. 9). Den socialkonstruktivistiske tankegang havde altså 
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ført til en anden problemformulering og således også haft betydning for gruppens metodevalg 

og teoretiske udgangspunkt. 

Vi kan derfor argumentere for at den fænomenologiske og postfænomenologiske 

videnskabsteoretiske tilgang, har gjort det muligt for gruppen at søge svar på 

problemformuleringen gennem de anvendte metoder og teoretiske synsvinkler der er anvendt 

i projektet.  

 

7. Konklusion 

Brugen af fænomenologien og postfænomenologien har ledt til ny forskning, da vi ved hjælp 

af de udvalgte teoretiske perspektiver har kunne implementere analytisk fortolkning af de 

interviewede. Ved brug af de udvalgte kvalitative metoder, er det blevet undersøgt hvordan 

de er i stand til at opleve egenomsorgen gennem telemedicin. Vi kan herudfra svare på vores 

problemformulering: “Hvordan fungerer telemedicin og hvordan oplever brugeren 

teknologien i forbindelse med egenomsorg?”  

Orems universelle egenomsorgsbehov har givet en indsigt i og en forudsætning for at 

dokumentere hvilke retningslinjer, der bør opfyldes for at der kan ydes egenomsorg. 

Derudover har Pols syn på teknologien hjulpet til at undersøge om telemedicinen er i stand til 

at yde god omsorg. Der er på baggrund af diskussionen blevet diskuteres om hvorvidt de 

valgte teoretiske perspektiver understøtter hinanden. På baggrund af dette konkluderes der, at 

begge teoretiske perspektiver er med til at svare på problemformuleringen, da Pols teori om 

at teknologien kan yde omsorg er den omsorg, der skal til for at brugerne kan yde 

egenomsorg. Altså fører teknologiens omsorg til egenomsorg.   

 

Ydermere har analysen af den tekniske del medført en fuld forståelse for telemedicinen fulde 

funktionalitet, hvilket har været med til at skabe indsigt om hvorvidt denne teknologi 

fungerer som behandlingsform. Gennem den tekniske analyse har vi fundet ud af, at det 

system der omgiver teknologien indeholder nogle vigtige komponenter, i form af service-

systemer der sørger for kommunikationen. Denne kommunikationsmulighed telemedicin 

giver, bliver påpeget flere gange i interviewene og ses derfor som en vigtig del af det tekniske 

system. 
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8. Perspektivering  

8.1 De økonomiske og politiske aspekter ved telemedicin  

I Danmark lever cirka 400.000 danskere med sygdommen KOL og cirka 40.000 af dem med 

KOL i svær grad. Sygdommen involverer foruden patienten og de pårørende, praktiserende 

læger, hospitaler og eventuel kommunal hjemmepleje. Derfor er formålet ved telemedicin at 

sikre bedre kvalitet i forhold til behandling for den enkelte patient, samt effektivisering og 

anvendelse af ressourcer i form af færre indlæggelser og ambulante besøg (Lee et al. 2012).  

 

Videosamtaler og telefonsamtaler erstatter ambulante besøg på hospitalet og gør det muligt 

for både patient og sundhedsfaglige at få adgang til måledata. Dette er en påstand der går igen 

i mange definitioner af telemedicin. Det kunne derfor være interessant at undersøge, om der 

rent faktisk er besparelser eller meromkostninger ved telemedicin og om telemedicin fører til 

færre sengepladser på hospitalerne. I rapporten om Klinisk Integreret Hjemme moniteringen 

er der lavet undersøgelser der skal belyse det arbejdskraftbesparende potentiale ved 

telemedicinsk behandling af 140 patienter med KOL. Det er vigtigt at pointere at det KOL vi 

vil belyse i denne perspektivering, da det er denne form for telemedicinske behandling der 

skiller sig mest ud økonomisk i rapporten skrevet af Lee et al. samt er den diagnose vi har 

valgt at lægge mest vægt på i opgaven.  

 

 

Kilde (Lee et al., 2015) 
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Disse resultater fra rapporten af Lee et al. bør tolkes med forsigtighed da der ikke er taget 

forbehold for langsigtede effekter af telemedicin samt at er der ikke taget forbehold for at der 

løbende er sket en udvikling af teknologien. Der lægges i rapporten vægt på de 

arbejdsbesparende forhold. Det fremgår af analysen af netKOL at der er en årlig 

meromkostning på 340.388 kr., ved behandling af 140 patienter, det vil sige en stigning på 

21%. Det viser sig at der ikke er den store forskel i antal indlæggelser, dog viser det sig at der 

er et lille fald i indlæggelsesdage og alt i alt er der ikke en signifikant forskel.  

 

Det er interessant at kigge på økonomien bag telemedicin, da det er muligt at undersøge om 

patienterne får “mere eller mindre sundhed for pengene” og om sundhedspersonalet belastes 

mere eller mindre. Det kan siges at antallet af sygeplejersker, læger og sekretærer ikke 

ændres selvom patienterne tilbydes behandling med telemedicin, dertil kommer også prisen 

for udstyr oven i udgifterne som ikke er medregnet i regnskabet ovenover. En mulig grund til 

at den telemedicinske behandling er dyr for samfundet end almindelig behandling når vi 

snakker KOL er at patienterne får mere tid med lægerne og sygeplejerskerne over video- og 

telefonopkald, udover de ambulante besøg og derfor får personalet kun mere at lave. Det kan 

altså siges at der er tale om en “ekstra” service når patienter med KOL får tilbudt telemedicin, 

ud fra dette regnskab. I opgørelsen over det arbejdsbesparende potentiale ved telemedicin, er 

der ikke taget højde for at det også koster penge at udvikle udstyret samt andre tiltag. Så 

selvom telemedicin er en dyr løsning for samfundet er det ikke spild af penge for patienter 

med KOL, faktisk anbefaler vores interviewperson Karl at folk med kronisk sygdom burde 

have tilbuddet om at blive en del af den telemedicinske behandling.  

 

“Nu læste jeg lige avisen forleden dag, der stod der at der ikke var flere penge til at 

diabetespatienter kunne komme på det, og de har jo også behov for at blive behandlet og på 

den måde kunne der spares en masse penge. Det er jo lidt synd at vi har den samme statskasse 

men ikke kan få det samme ud af hver kommune, det er lidt åndssvagt. Administration koster 

da også en masse penge.” 

 

Karl er overordnet tilfreds med at være tilknyttet telemedicin og derfor kunne det interessant 

at se på om telemedicin ville kunne gavne andre. Det ville være essentielt at se på udbredelse 

og implementering af teknologien og dermed inkludere trin 6 i trin-modellen som 

analyseværktøj.  
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På baggrund af resultaterne fra rapporten fra Klinisk integreret Hjemmemonitorering  

omkring de økonomiske aspekter kunne det være interessant at kigge på hvilke konsekvenser 

økonomi fører til. Spender økonomien ben for implementeringen af telemedicin og ville 

mange flere patienter med kronisk sygdom have gavn af telemedicin, hvis der ikke var en 

økonomisk grænse? Dette kunne være en anden mulig problemstilling som vi kunne have 

arbejdet med.  
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