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Abstract 
This paper will look into the problems between a patient diagnosed with type 2 diabetes and 

their practitioners. Therefore type 2 diabetes has briefly been explained alongside the 

difficulties that social standings provides to the disease. In order to do that, this paper explains 

the use of “Soft Design Science Methodology”. Furthermore, interviews with two type 2 

diabetes patients and one practitioner from Steno Diabetes Center has been conducted in order 

to collect viable data. Because of the lack of interviews, data has been brought in from 

“Interacting Bodies: Posthuman Enactments of the Problem of Diabetes” by Peter Danholt. 

Through analysis of this data, it is concluded, among other things, that it is not lack of 

information between practitioner and patient that is the problem, but the way it is 

communicated, and that the illness is in many ways invisible. With this in mind, a design for 

an application has taken shape, which is called NemSundhed. The application contains five 

functions. A knowledge base customizable to fit the patient’s needs, a calendar function, a log 

function, a contact function and a function to redirect the user to e-boks. The reason for this is 

to organize the course of the disease and make the patient’s everyday easier. Furthermore, this 

paper will discuss the pros and cons of the application’s capabilities within social inequality, 

where it will conclude that the application has its shortcomings but is capable to embrace some 

difficulties within this topic. Although NemSundhed will be able to help out with a lot of the 

issues that treatment of type 2 diabetes has to offer. 
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Indledning og problemfelt 
En undersøgelse fra Diabetesforeningen viser et stigende antal af type 2 diabetikere i Danmark. 

I perioden fra 2000 til 2017 er antallet af patienter med diagnosen blevet fordoblet og prognoser 

viser, at antallet yderligere vil blive fordoblet inden år 2030. Type 2 diabetes udgør i dag 80% 

af alle diabetes diagnoser (Arnskov Nielsen, 2019) og er derfor et sundhedsproblem, der stiger 

eksponentielt.  

Konsekvenserne af type 2 diabetes kan være følgesygdomme af både milde og ekstreme 

karakterer. Følgesygdommene spænder fra nedsat syn og langsomt helende sår til blindhed og 

amputationer (Offset, 2013). Fysiske følgesygdomme er desværre ikke det eneste, der kan være 

en følge af type 2 diabetes. De sygdomsramte kan nemlig også risikere psykiske lidelser såsom 

depression og angst, da det kan være svært at håndtere presset af en kronisk lidelse (Offset, 

2013). Type 2 diabetes er en livsstilssygdom, der ved en mangelfuld livsstilsændring og 

behandling kan fatale konsekvenser. En undersøgelse fra Sundheds- og ældreministreret fra 

2017 viser, at selvom levealderen med type 2 diabetes er stigende, var der i 2017 stadig 1300 

registrerede dødsfald med direkte årsag til type 2 diabetes. Det er svarende til 3% af alle 

dødsfald i Danmark det pågældende år (Sundheds- og Ældreministeriet, 2017).  

Diabetes koster det danske samfund 31,8 milliarder kroner årligt. Den største udgift er 

produktivitetstab på lidt over 13 milliarder kroner, og den næststørste udgift er plejesektoren 

på 6,4 milliarder kroner (Arnskov Nielsen, 2019). Det er altså en sygdom, der ved en 

mangelfuld behandling også koster samfundet mange penge.  

Problemet i de stigende tilfælde og omkostningerne ved type 2 diabetes har ledt til nye 

overvejelser om behandlingen. Her har patientuddannelse og individuelle behandlingsforløb 

været kernebegreber. Det har vist sig i flere af de nyere tiltag i behandlingen af type 2 diabetes, 

at der er et behov for at skabe rum for individuelle behov. Det kommer især af det faktum, at 

der er social ulighed i type 2 diabetes. Patienter med type 2 diabetes og en lavere 

socioøkonomisk status bliver i højere grad ramt af sygdommen og går længere med 

sygdommen inden diagnosticering end patienter med en højere socioøkonomisk status (Offset, 

2013). Men hvordan kan man ved et digitalt hjælpemiddel lette behandlingen for type 2 

diabetikere og dermed imødekomme nogle af de ovennævnte problematikker?  

 

I takt med at antallet af kroniske patienter stiger, er medicinalindustrien begyndt at kigge på 

produkter, der kan supplere en medicinsk behandling. Inden for de seneste år har disse 

traditionelle medicinalvirksomheder haft øget fokus på digitale hjælpemidler til kroniske 
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sygdomme og har fået øjnene op for, hvilke muligheder digitale løsninger har i 

behandlingsøjemed ("About - LEO Innovation Lab", n.d.). Medicinalvirksomheder som Leo 

Pharma og Novo Nordisk er i gang med at udvikle flere digitale hjælpemidler, som skal være 

med til at afhjælpe nogle af de problemstillinger, der findes i forbindelse med kroniske 

sygdomme. Disse digitale hjælpemidler søger særligt at øge selvmonitoreringen, som er en 

central del af ‘self-management plan’ og bliver mere og mere udbredt i behandlingen af 

kroniske sygdomme (Willems, 2000). Det øgede fokus på patientuddannelse i behandlingen af 

type 2 diabetes inddrager i høj grad også, at patienten selv skal tage ansvar i 

behandlingsforløbet (Behandling af diabetes 2, 2018).  

Type 2 diabetes er en sygdom, som medfører et stort økonomisk pres i sundhedssektoren, og 

hvor behandling i høj grad er afhængig af den enkeltes vilje, engagement og motivation til at 

ændre deres livsstil. Vi finder det derfor særligt relevant og interessant at undersøge 

problematikker i behandlingen af type 2 diabetes og mulighederne for at designe et digitalt 

værktøj, som kan lette behandlingen. Det har ledt os til nedenstående problemformulering:  

Problemformulering:  
 

Hvilke udfordringer har type 2 diabetikere i samarbejdet med sundhedsfagligt personale 

i deres behandlingsforløb og hvordan kan et nyt design med fokus på netop dette 

fremme behandlingen hos de sygdomsramte? 

 

Til at besvare problemformuleringen vil vi redegøre for type 2 diabetes og behandlingen heraf 

samt hvordan social ulighed spiller en rolle i et sygdomsforløb. Vi har hertil undersøgt 

behandlingen af type 2 diabetes med en kvalitativ forskningstilgang med inddragelse af 

patienters egne oplevelser med type 2 diabetes. Dette har vi analytisk bearbejdet i en 

sammenligning med generelle sundhedsfaglige tiltag i behandling af sygdommen.  

Resultatet af vores analyse er herefter blevet gennemarbejdet med udgangspunkt i design 

metodologien Soft Design Science Methodology for at opstille løsningskrav for designet. Soft 

Design Science Methodology er en iterativ metode, som særligt har socioøkonomiske 

konsekvenser for øje. Metoden er derfor særlig relevant i vores sammenhæng. Vi har på 

baggrund af denne rapport modelleret et løsningsdesign, NemSundhed, med formålet om at 

afhjælpe problematikker i behandlingen af diabetes.   
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Hvad er diabetes?  
For at kunne forstå dette projekts problemstillinger er det vigtigt at give læseren en kort 

præsentation af diabetes. Denne del af rapporten vil derfor tage fat i nødvendig viden om, 

årsager til og behandling af diabetes. Denne redegørelse vil både berøre type 1 diabetes 

(T1DM) og type 2 diabetes (T2DM), men med et større fokus på T2DM, da vi i dette projekt 

afgrænser os til denne sygdom.  

Der er er væsentlige forskelle mellem de to typer diabetes. T1DM rammer typisk børn og unge, 

når bestemte celler i bugspytkirtlen bliver ødelagt, som resulterer i at insulinproduktionen 

ophører. T2DM er derimod en sygdom, der opstår gradvist og som oftest skyldes en livsstil 

med usund kost og mangel på motion. Her mister kroppen evnen til både at optage og producere 

insulin. Derfor ses det typisk, at T2DM bliver udviklet hos ældre (Fakta om diabetes 1, 2018). 

 

Insulin og diabetes 
For at kunne forstå hvad diabetes er, er man først nødt til at kende til hormonet insulin. Når vi 

spiser, indtager vi forskellige næringsstoffer heriblandt kulhydrater. Når vi fordøjer 

kulhydraterne, bliver de omdannet til glukose (Diabetes, 2017). I blodet findes hæmoglobin, 

som er et molekyle, der findes i de røde blodlegemer. Glukosen binder sig til hæmoglobinet, 

som får glukosen til at cirkulere rundt i blodstrømmen og videre ud til kroppens celler 

(Diabetes, 2017). Insulin, som er det hormon som cellerne i bugspytkirtlen danner, får cellerne 

til at optage glukose fra blodet (Almdal, 2019). Uden insulin vil glukosen ikke kunne blive 

optaget af cellerne og dermed blive i blodstrømmen. Dette vil resultere i et forhøjet blodsukker, 

også kaldet hyperglykæmi (Almdal, 019). 

Når man kigger på, hvad der sker i kroppen, er der væsentlig forskel på de to sygdomme.  

For T1DM vil produktionen af insulin ophøre i bugspytkirtlen. Dette sker, da vores 

immunforsvar angriber de raske celler i bugspytkirtlen (Fakta om diabetes 1, 2018). For T1DM 

vil symptomerne på sygdommen opstå hurtigt. De kan forekomme som øget træthed, tørst, 

kløe, hyppige vandladninger med mere. (Symptomer på diabetes 1, 2018). For T2DM ophører 

produktionen af insulin ikke på samme måde som ved T1DM. Bugspytkirtlen producerer ikke 

nok insulin og insulinen har dermed en nedsat funktionsevne, også kaldet insulinresistens 

(Almdal, 2019). Ved insulinresistens vil bugspytkirtlen kompensere ved at producere mere 

insulin. Hvis bugspytkirtlen ikke kan opfylde det stigende behov for insulin, resulterer det i 

T2DM (Almdal, 2019). Dette vil resultere i en ophobning af glukose i blodet, og den 
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sygdomsramte vil derfor også opleve hyperglykæmi (Symptomer på diabetes 2, 2019). 

Symptomerne for hypoglykæmi er de samme for patienter med T1DM og T2DM, men dog er 

der forskel på den hastighed, symptomerne viser sig i. Modsat T1DM vil symptomerne på 

T2DM typisk komme snigende (Symptomer på diabetes 2, 2018). Det er endnu uvidst, hvad 

der forårsager cellerne til at stoppe med at producere insulin for patienter med T1DM. Det 

vides dog at arvelighed, infektioner og vira kan spille en rolle, selvom man kender ikke til den 

præcise forbindelse (Årsager til diabetes 1, 2018). For patienter med T2DM er der ret klare 

indikationer omkring, hvad der forårsager sygdommen, som er det næste afsnit vil præsentere.  

Årsager til T2DM 
Der kan være flere årsager til T2DM, men i de fleste tilfælde kan patienternes tidligere livsstil 

sættes som årsag til diagnosen. Hvis man indtager for store mængder kalorier hver dag og er 

for fysisk inaktiv, vil det resultere i overvægt. Den øgede vægt nedsætter insulinfølsomheden i 

væv og man vil derfor udvikle insulinresistens. Det øgede fedt i kroppen påvirker også leveren 

og der vil være øget frigivelse af sukkerstoffer, hvilket ligeledes påvirker blodsukkeret (Bruun 

& Christiansen, 2009). Udover livsstil kan arvelighed også spille en rolle i diagnosen T2DM. 

Har man en forælder med T2DM, er der 40% øget risiko for at udvikle sygdommen. Har begge 

forældre T2DM, har man en øget risiko på 80% for at udvikle sygdommen (Almdal, 2019).  

Modsat T1DM kan T2DM altså forebygges med en sund livsstil bestående af øget fysisk 

aktivitet og en sund diæt.  

Diagnosticering og behandling af T2DM  
Når en patient bliver diagnosticeret med T2DM, er den efterfølgende behandling i høj grad 

afhængig af, hvor tidligt diabeten er opdaget og hvilke følgesygdomme, der er synlige. 

Diagnosen T2DM kan stilles, hvis patienten får målt sit langtidsblodsukker mindst to gange. 

Hvis målingerne viser et blodsukker på over 48 mmol/l, kan patienten diagnosticeres med 

T2DM. Diagnosen kan dog også stilles, hvis man måler et fastende blodsukker mere end to 

gange på to forskellige dage på over 7 mmol/l. Det kan også afgøres ved et ikke fastende 

blodsukker, det vil igen være to forskellige målinger på to forskellige dage. Hvis det måles i 

armen og målingen viser over 11,1 mmol/l eller i fingeren og viser over 12,2 mmol/l, så kan 

diagnosen T2DM stilles (Almdal, 2019). 

Der er flere retningslinjer for, hvordan sundhedsfagligt personale skal behandle T2DM. De 

retningslinjer råder både over medicinering og patientuddannelse. Typisk vil en 
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nydiagnosticeret patient med T2DM blive medicineret med tabletter til at regulere deres 

blodsukker. Det kan være medikamenter som for eksempel insulinfrigørende midler med 

indhold af sulfonylurinstof (Tabletbehandling, 2018). Sulfonylurinstof er med til at stimulere 

bugspytkirtlen til at producere en øget mængde insulin, men der kan være bivirkninger som for 

lavt blodsukker, altså hypoglykæmi. Et andet medikament, metformin, bliver også ofte 

udskrevet til patienter med T2DM. Metformin sænker blodsukkeret uden den store risiko for 

hypoglykæmi og har derudover også fordele ved øget vægttab og forebyggelse af 

hjertekarsygdomme (Tabletbehandling, 2018). Metformin er det mest anvendte medikament 

for patienter med T2DM på tabletbehandling. Det kan dog være svært at kontrollere 

blodsukkeret i længden, og efterhånden som patienterne kommer længere i sygdomsforløbet 

og sygdommen bliver mere fremtræden, kommer patienterne oftest på insulinbehandling. Her 

har den sygdomsramte et ansvar for at injicere insulin direkte i løbet af dagen for at kunne 

opfylde den ikke tilstrækkelige insulinproduktion (Insulin- og GLP-1-behandling og diabetes 

2, 2018). Lægen instruerer patienten i, hvordan en blodsukkermåling skal foretages og hvordan 

insulinen skal injiceres (Blodsukker og måling, 2018). Målingen af blodsukkeret foregår ved 

hjælp af et blodsukkermåleapparat, som oftest kan anskaffes på apoteker (Blodsukker og 

måling, 2018). 

Patienter med T2DM kan også blive sat i en glykagon-lignende-peptid-1 behandling, også 

kaldet GLP-1 behandling. GLP-1 er et hormon fundet i tarmen, som hjælper med at få cellerne 

i bugspytkirtlen til at producere insulin. Ved at tage dette hormon, vil den sygdomsramte kunne 

hjælpe sin egen krop til at producere en tilstrækkelig mængde insulin. Dette medikament bliver 

taget på samme måde som insulinen og skal injiceres af patienten selv i løbet af dagen (Insulin- 

og GLP-1-behandling og diabetes 2, 2018).  

Behandlingen af T2DM kan ikke kun ske ved medikamentel behandling. Den tidligere livsstil, 

som oftest vises at have direkte indflydelse på diagnosen, er også nødt til at være en del af 

behandlingen. Patienter med sygdommen skal derfor ofte omlægge sin livsstil med en kost i 

kalorieunderskud og fysisk aktivitet. Ved at tabe vægt svarende til bare 5-10% af ens 

kropsvægt, kan man forbedre blodsukkeret i en betydelig grad. Det er i nogle tilfælde set, at et 

vægttab på 20-30% kan får blodsukkeret tilbage til normalen (Almdal, 2019). 

Når en patient får stillet diagnosen T2DM går et behandlingsforløb i gang. I alle tilfælde vil 

man i samarbejde med lægen og eventuel diætist lave en kost- og motions aftale (Behandling 

af diabetes 2, 2018). Hvis patienten ryger anbefales det også stærkt, at patienten stopper. 

Hjertekarsygdomme er en hyppig grund til, at patienter med T2DM dør. Hvis en sygdomsramt 
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med T2DM stopper med at ryge, reducerer patienten risikoen for hjertekarsygdomme med 

23%-49% alt efter alder (Coroli Frandsen, 2017). 

I forbindelse med måling af blodsukkeret anbefales det, at patienten noterer sit blodsukker hver 

gang, det bliver målt. Patienten og sundhedsfagligt personale aftaler kontrolbesøg alt efter 

behov, normalt en gang hver tredje måned og et større tjek med fodterapeut og øjenlæge en 

gang årligt. Her gennemgås både patientens livsstilsændring, de målte blodsukkertal og 

eventuelle komplikationer med sygdommen og behandlingen (Behandling af diabetes 2, 2018). 

T2DM er en sygdom, der i højere grad kræver deltagelse fra patientens side. Det gælder både 

i forbindelse med livsstilsændring, måling af blodsukkertal og injicering af medikamenter. 

Derfor er et af de vigtige tiltag i behandlingen at få patienten til at deltage aktivt i sygdommen 

igennem patientuddannelse. Behandlingen af T2DM er altså organiseret i et forløb, som består 

af livsstilsintervention og medicinsk behandling og tovholderen af behandlingsforløbet er som 

udgangspunkt den praktiserende læge. Hvis sygdommen er for fremtræden med flere alvorlige 

følgesygdomme, kan behandlingen videregå til hospital eller andre diabetesklinikker (Bagge 

Hansen et al., 2011).  

Patienter kan til patientuddannelse få tilbuddet om at deltage i forløbsprogrammer, som alle 

kommuner tilbyder, og hospitalernes ‘diabetes-skoler’ som skal sikre, at patienterne får den 

nødvendige viden (Bagge Hansen et al., 2011). Patienten er altså i store dele af behandlingen 

på egen hånd. T2DM er derfor en sygdom, der i højere grad kræver ansvar og engagement fra 

patienten. Der er i den forbindelse teknologiske hjælpemidler, som kan bruges til tracking og 

selvmonitorering af sygdommen og behandlingen, som vi i næste afsnit komme ind på.    

 

Teknologiske hjælpemidler til behandling af T2DM 
Der findes mange forskellige teknologiske behandlingsredskaber og andre hjælpemidler til 

tracking og selvmonitorering af T2DM. Det kan være alt fra fingerprikker, måleapparater og 

insulinpumper, til digitale hjælpemidler i form af mobile applikationer (Sklander Hansen, 

2018).   

En undersøgelse fra diabetesforeningen viser brugen af teknologiske behandlingsredskaber og 

andre hjælpemidler hos de sygdomsramte i form af en spørgeskemaundersøgelse. 

Undersøgelsen viser, at patienter med T2DM flittigt bruger teknologiske behandlingsredskaber 

i form af fingerprikkere og måleapparater, og at de højere grader finder dem nyttige at bruge. 

17% af deltagerne i undersøgelsen bruger mobile applikationer eller programmer til at følge 

med i deres blodsukkertal for at opnå en bedre blodsukkerregulering (Sklander Hansen, 2018: 
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3). Der bliver i højere grad brugt teknologiske behandlingsredskaber til at notere blodsukkertal 

end andre hjælpemidler, der henvender sig mere til livsstilsændringen hos patienterne. 34% af 

deltagerne i undersøgelsen med T2DM bruger teknologiske hjælpemidler i form af skridttæller, 

pulsur eller mobile applikationer til at måle og registrere kost og motion. 50% af dem der ikke 

bruger teknologiske hjælpemidler til kost og motion mener, at det er unødvendigt (Sklander 

Hansen, 2018: 15-17). Der er 12% af deltagerne i undersøgelsen, som har brugt teknologiske 

hjælpemidler til at måle og registrere kost og motion, men som ikke gør det længere. Af de 

frafaldne mener cirka halvdelen, at de ikke havde behov for det alligevel, eller at teknologierne 

ikke levede op til deres forventninger (Sklander Hansen, 2018: 19).  

Af dem, der bruger mobile applikationer som hjælpemiddel i deres sygdomsforløb, bruger 62% 

de mobile applikationer til at registrere kost og motion, hvorimod det kun er 8% der bruger det 

til at registrere og måle medicin. Der bliver ligeledes kun henvist til mobile applikationer 

vedrørende kost og motion på diabetesforeningens hjemmeside www.diabetes.dk (Apps og 

andre værktøjer til hverdagen med diabetes 2, 2019).  

Det kan være forskelligt fra person til person med T2DM, hvordan man kan magte og overskue 

sygdommens krævende behandling. I den forbindelse kan social ulighed spille en rolle i, 

hvordan behandlingen forløber og i hvilken type hjælpemidler, der er at foretrække. Det næste 

afsnit vil derfor præsentere læseren for sammenhængen mellem social ulighed og T2DM.  

Social ulighed  
Social ulighed er et begreb som bruges om individer, hvis levevilkår er forskellige. Det vil sige, 

at et individs livskvalitet er determineret af den sociale klasse (Hansen, 2017). Den sociale 

klasse er bestemt af individets indkomst, hvortil individets uddannelse spiller en større rolle i 

hvor lukrativt et arbejde, der kan opnås (Hansen, 2017). Social ulighed kan bekæmpes med 

blandt andet lige adgang til uddannelser eller en universel sundhedssektor (Hansen, 2017). 

Social ulighed i sundhedssektoren  
På trods af Danmarks universelle sundhedssektor, ser man stadigvæk en sundhedsmæssig 

forskel på de forskellige sociale klasser. Jo lavere social klasse man er, jo større risiko er der 

for at blive sygdomsramt (Ulighed i sundhed, 2019). I 2016 blev mænds middellevetid sat til 

at være 83.3 år i den bedst tjenende sociale klasse, alt imens middellevetiden hos den dårligst 

tjenende sociale klasse lå på 73,8 år. Der er altså en differens i levetiden på 9,5 år i de to sociale 

klasser (Årsager og indsatser, 2019). Dette kan være forårsaget af forskellige faktorer i et 
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individs liv. Det kan blandt andet være manglen på emotionel støtte i den tidlige udvikling, 

dårligt socialt miljø eller dårligt arbejdsmiljø (Årsager og indsatser, 2019). 

Social ulighed og T2DM  
Inden for T2DM er den sociale ulighed også betydelig. Generelt bliver mennesker med kortere 

uddannelser ramt af sygdommen i højere grad end folk med længerevarende uddannelser. 

Derudover vil den kortuddannede gruppe af mennesker gennemsnitlig blive diagnosticeret med 

sygdommen fem år senere end folk med længerevarende uddannelser. (Kan vi mindske den 

sociale ulighed i type 2 diabetes, 2018). Da kortuddannede mennesker går længere tid med 

deres sygdom uden diagnosticering, vil de med en ubehandlet sygdom have større risiko for 

følgesygdomme (Offset, 2013). Denne sene opdagelse af T2DM kan skyldes, at personen ikke 

har overskuddet til selv at kunne prioritere behandlingen eller at personen ganske enkelt ikke 

er informeret omkring symptomerne på sygdommen (Kan vi mindske den sociale ulighed i type 

2-diabetes? 2018). 

 

Tiltag til social ulighed og T2DM 
Det første skridt imod en løsning på den sociale ulighed i T2DM er anerkendelsen af, at den 

eksisterer. Næste skridt er en udarbejdet plan til, hvordan man opdager mennesker som enten 

har eller er i risiko for at udvikle T2DM. Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med fagfolk og 

med finansiering fra satspuljen fået ressourcerne til at påbegynde et kommunalt program til at 

opdage potentielt sygdomsramte, som ellers ville have været uset (Sundhedsstyrelsen, 2018: 

4). I en rapport fra Sundhedsstyrelsen, omkring anbefalinger til hvordan denne plan skal 

afvikles, gennemgår de blandt andet hvilke befolkningsgrupper, der har forhøjet risiko 

(Sundhedsstyrelsen, 2018: 5-6). Gennem spørgeskemaer udarbejdet af en bred vifte af fagfolk, 

skal borgerne undersøges for risikoen for at have eller udvikle T2DM. Efterfulgt af dette 

spørgeskema er en opfølgende samtale for dem, som er i høj risiko. Målet med denne samtale 

er at lære om borgerens egen situation samt at informere borgeren om forebyggelse af T2DM 

(Sundhedsstyrelsen, 2018: 8). Givet at der er mistanke om T2DM eller høj risiko for at udvikle 

T2DM, henvises borgeren til egen læge som derefter stiller en potentiel diagnose. Derudover 

er det også en forudsætning for denne plan, at den givne kommune har et etableret 

sundhedstilbud (Sundhedsstyrelsen, 2018: 9). Opsporing potentielle patienter med T2DM er ét 

ud af 12 punkter i en ny behandlingsplan for T2DM.   
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I 2010 blev der udviklet et læringssæt og en tilsvarende læringsguide i et samarbejde mellem 

Diabetesforeningen, Region Syddanmark og Steno Diabetes Center. Læringsguiden skal være 

med til at sikre, at patienter med T2DM, som er dårligere socialt stillet, får mere ud af 

patientundervisningen, trods at de er er i risiko for at have svært ved at få gavn af denne læring 

(Vestergaard, 2015: 48). Læringssættet består af ni sundhedspædagogiske dialogværktøjer, 

som har til formål at fremme dialogen mellem patient og underviser og forbedre trivsel, viden, 

mål, planlægning og forandring i behandlingsforløbet. Læringssættet skal hjælpe underviseren 

til hvordan og hvornår hver af ni værktøjer effektivt kan anvendes i et behandlingsforløb. Den 

primære funktion er at strukturere patientuddannelsen ud fra pædagogiske principper og med 

plads i behandlingsforløbet til at tilgodese individuelle behov ved en kronisk sygdom som 

T2DM (Vestergaard, 2015: 50).  

 

T2DM er altså en sygdom der i høj grad kræver et overskud fra patienten i forhold til 

selvmonitorering af behandlingen. Der kan opstå udfordringer for de dårligere socialt stillede, 

og der skal tages højde for de individuelle behov i behandling og rehabilitering i T2DM. Når 

vi i dette projekt ønsker at designe en teknologi, der kan lette behandlingen for patienter med 

T2DM, er det vigtig, at vi har socioteknologiske konsekvenser i mente, så vi ikke øger 

eventuelle udfordringer i behandlingen. Det giver derfor mening at anvende design teorier og 

metodologier, der netop tager socioteknologiske konsekvenser for øje, som rapportens næste 

del om teori og metode vil præsentere.  

Teori og metode 
Denne del af rapporten vil præsentere vores valg af teori og vores metodiske overvejelser til 

vores undersøgelse. Vi har til dette projekt søgt design teorier og metodologier som både byder 

på videnskabelig substans, kreativitet i design og som tager højde for sociotekniske 

problematikker. Der fordele og ulemper ved flere af de designteorier og metodologier, vi er 

stødt på i vores søgen. Jan Pries-Heje, John Venable og Richard Baskerville foreslår en 

sammenkobling af Design Science Research og Soft System Methodology, som netop 

imødekommer vores overvejelser. Dette vil vi nu redegøre for efterfulgt af en tydeliggørelse af 

vores metodiske fremgangsmåde.   
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Soft Design Science Methodology  
Pries-Heje, Venable og Baskerville foreslår og evaluerer en sammenfletning Design Science 

Research (DSR) og Soft System Methodology (SSM) med et formål om at inddrage sociale 

aspekter i designrelaterede aktiviteter som for eksempel udvikling, implementering og 

evaluering. Soft Design Science Methodology (SDSM) er en iterativ tilgang, hvor produktet 

løbende i designprocessen videreudvikles og evalueres i et tæt forhold til den virkelige verden 

indtil et tilfredsstillende design er udviklet. Det giver derfor bedst mening at bruge SDSM i en 

designproces, hvor et socioteknisk artefakt udvikles med formålet om at forbedre menneskelige 

problematikker (Baskerville et al., 2004: 77).  

Design Science Research  
Design Science Research er et forskningsparadigme, der kan anvendes til at adressere 

teknologiens praktiske problemer og mål. DSR handler i høj grad om konstruktion og 

evaluering, men fungerer bedst som en forenklet iterativ metode (Baskerville et al.., 2004: 78-

79).  

De metodiske refleksioner over DSR har i den seneste tid fundet vej ind til designorienteret 

litteratur. De tidligste seminal værker i DSR har hovedsageligt været optaget af 

videnskabsteoretisk relevans og kriterier for evaluering. Der har været mange fortolkninger af 

DSR’s metodiske tilgange, men fælles for dem er, at deres opmærksomhed er knyttet til deres 

videnskabelige aspekter og kreativitet i design, men uden at give meget vejledning om design 

(Baskerville et al.., 2004: 77-78). De metodiske tilgange giver heller ikke meget vejledning til 

at arbejde med informationsteknologiens sociale aspekter, som for eksempel organisatorisk 

forandring og arbejdslivets kvalitet. DSR lægger stor vægt på designet af teknologiske 

artefakter, men har i den sammenhæng ignoreret socioteknologiske aspekter af 

informationsteknologi og integration af sådanne systemer i organisationer og samfund. Ifølge 

Pries-Heje, Venable og Baskervilles møder DSR udfordringer, da denne designtilgang 

balancerer videnskabens strenghed i den ene hånd og designets kreativitet i den anden 

(Baskerville et al., 2004: 77-78). De mener derfor, at fremtidens metodiske tilgange til DSR 

skal give en bedre balance mellem socioorganisatoriske -og teknologiske problematikker og 

mellem videnskab og design, fordi det er her videnskaben opstår i henhold til design 

(Baskerville et al., 2004: 78-79). En metodisk designtilgang som i højere grad inddrager 

socioteknologiske aspekter er Soft System Methodology, som vi vil præsentere i det næste 

afsnit.  
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Soft System Methodology  
Soft System Methodology er en fremtrædende tilgang til design- og systemvidenskab, som især 

tager højde for socioteknologiske problematikker. Det er en effektiv metode til at designe og 

udvikle teknologier til sociale organisatoriske problematikker. SSM skelner mellem at tænke i 

en abstrakt systemorienteret verden og den virkelige verden (Bakserville et al., 2004: 79). Det 

ses i nedenstående figur som illustrerer SSM’s metodiske tilgang til design.  

 
Figur 1: Soft System Methodology (Baskerville et al., 2004: 80) 

 

SSM råder over syv aktiviteter i designprocessen. Som ovenstående figur også illustrerer, så 

bevæger de syv aktiviteter sig fra den ene og den anden side af den stiplede linje, som illustrerer 

skelnet mellem den virkelig verden og systemtænkning. I SSM undersøger og strukturerer 

aktivitet et og to situationens problematikker. Her skal man betragte problematikkerne i forhold 

til virkeligheden og på en måde, så interessenterne ville kunne forstå dem. Aktivitet tre og fire 

bevæger sig fra den virkelige verden til systemtænkning for at modellere den ideelle løsning til 

problemet. Aktivitet fem til syv tager løsningsmodellen tilbage til den virkelige verden, hvor 

der undersøges designets praktiske gennemførlighed, hvorvidt ændringer i designet vil fungere 

i de eksisterende sociale systemer og til sidst implementeres ændringerne i designet. Der vises 



 14 

en iterativ sammenhæng mellem aktivitet et og syv og to og fem, da disse trin hænger sammen 

som puslespilsbrikker (Baskerville et al., 2004: 80). Iteration og evaluering er også to 

hovedbegreber i SSM, men modsat DSR tager SSM i højere grad højde for socio teknologiske 

problematikker fokusset på den virkelige verden men ikke videnskabelige aspekter.  

Design Thinking 
Design thinking er de specifikke designorienterede kognitive aktiviteter forskere bruger, når de 

designer. Design Thinking er tæt forbundet med system thinking, fordi der i sidste ende udføres 

en praktisk produktion af artefakter. For en succesfuld design thinking er system thinking 

inkorporeret (Baskerville et al., 2004: 80).  

Ifølge Pries-Heje, Venable og Baskervilles er design thinking kreativt men med en mangel på 

orden i dets ræsonnement. Denne tænkning forhandler kritisk mellem videnskab, teknologi og 

æstetik. De beskriver her, at design thinking er af intuitiv natur, abduktiv i dens ræsonnement, 

udforskende i dens læringsstrategi og futurisk i dens validitet (Baskerville et al., 2004: 80-81).  

Design thinking kan ikke bruges som en metode til problemløsning, men kan inspirere en 

kreativ og fænomenologisk proces, der kan være brugbar i forbindelse med wicked problems, 

som er problemer som redefineres i deres løsning. Design thinking er bedst til reflektering over 

designrelaterede problematikker (Baskerville et al., 2004: 80-81).   

Soft Design Science Methodology 
På baggrund af lighederne og forskellighederne i de foregående metoder, ser Pries-Heje, 

Venable og Baskervilles det meget nyttigt, at anvende en DSR-metode efter SSM. Denne 

udvidelse kan være med til at styrke den iterative proces, fordi DSR biddrage med metodiske 

værktøjer til at arbejde med design i den abstrakte systemverden. De har lavet en model med 8 

aktiviteter af SDSM, som vi vil beskrive herunder (Baskerville et al., 2004: 81-82).  
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Figur 2: Soft Design Science Methodology (Baskerville et al., 2004: 93) 

 

Aktivitet 1: Learn about the specific problem 

Forskeren bliver opmærksom på et problem og begynder at lære om problemet.  Det kræver 

dyb indsigt i alle interessenters syn på problematikken, hvor det er relevant at anvende 

værktøjer som Rich Pictures og Cognetive Maps. At lære om problemet er en analytisk proces 

(Baskerville et al., 2004: 81).  

Rich Pictures 

Rich Pictures blev udviklet i forbindelse med SSM, som et værktøj der kan facilitere 

informationsindsamling i komplekse problemstillinger (Bell, Berg & Morse, 2019). Værktøjet 

kan bruges til at hjælpe med at komme frem til en fælles forståelse i rodede og komplekse 

situationer, hvor det kan være svært at identificere det egentlige problem. Det gøres ved at 

inddrage alle interessenters perspektiv på problemet. Rich Pictures er bredt anvendeligt og kan 

bruges i mange forskellige sammenhænge, da rammerne er løse og kan tilpasses efter behov. 

Redskabet fungerer dog bedst i mindre grupper, hvor det bruges til at facilitere en kreativ måde 

at identificere problemer på, ved at benytte sig af en visuel fremstilling af problemet. Hvert 

medlem af gruppen tegner en tegning, hvor de centrale elementer i problemet indgår. 

Tegningen kan indeholde tekst, symboler og ikoner, som skal være med til at illustrere 

situationen (Bell, Berg & Morse, 2019). Dette gøres ved at sætte de forskellige elementer i 

forbindelse med hinanden, så det bliver nemmere at danne sig et overblik over de komplekse 

problemer, man forsøger at identificere. Det bliver derefter nemmere for de forskellige 

gruppemedlemmer hver især at forklare, hvordan de oplever den komplekse situation. Herefter 
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bliver det nemmere at komme til konsensus om, hvilke overordnede problemstillinger der skal 

arbejdes videre med (Bell, Berg & Morse, 2019).  

 

Coloured Cognitive Maps 

Coloured Cognitive Map er et designværktøj lavet til at få en bedre og mere dybdegående 

forståelse af komplekse problemer samt problemets konsekvenser og årsager. CCM et tegnet 

op, så der er en masse bobler med tekst i, hvortil der er forbindelser angivet som streger   

mellem boblerne (Venable, 2014: 6). Det er bygget op således, at kerneproblematikken er 

placeret i midten af det CCM, der arbejdes med. Under kerneproblematikken er årsagerne til 

denne problematik angivet. Under disse årsager kan man yderligere angive årsager til årsager. 

Ovenover vores kerneproblematik, er konsekvenserne af problematikken. Igen er 

konsekvenserne forbundet med streger. Ligesom det er beskrevet med årsagerne, kan der også 

udbygges konsekvenser til konsekvenser (Venable, 2014: 7). I alle boblerne har vi den primære 

tekst som belyser problemet, men også den sekundære tekst som skaber en kontrast til 

problemet. På denne måde kan CCM vendes og dermed være løsningsorienteret (Venable, 

2014: 7). Det skal dog angives tydeligt, hvilke punkter i kortet der er eftertragtet, og hvilke der 

ikke er eftertragtet. Dette kan eksempelvis gøres med forskellige farvede bobler eller 

forskellige former på boblerne, eksempelvis firkanter og cirkler eller en rød og en grøn farve. 

Aktivitet 2: Inspire and create the problem and general requirements 
I denne aktivitet udvides læringen om problemet fra at være centreret om problemets 

interessenter og observeringer af virkelige hændelser, til at undersøge et bredere indblik i 

problemet. På den måde bliver en generel klasse af problemer, som det specifikke problem 

måske repræsenterer, dannet. Forskeren skal sammenligne problemet med andre problemer og 

forestille sig, hvordan problemet kunne ændre sig ved at fjerne problemets begrænsninger. 

Denne måde at tænke problemet på er abstrakt, kreativ og imaginær og bevæger sig længere 

hen imod en løsningsorienteret tilgang og hen imod den abstrakte systemverden. Denne måde 

at tænke på opererer også godt med ‘wicked problems’ (Baskerville et al., 2004: 81-82).  

Aktivitet 3:  Intuit and Abduce the General Solution  
Ud fra arbejdet i under aktivitet 1 og 2 vil der være et begyndende løsningsorienteret design 

for det generelle problem. Disse generelle løsninger er oftest et produkt af intuition og 

abduktive ræsonnementer. I det generelle rum for løsningsstrategier er der to vigtige 

funktioner. Den første er læringsstrategier som bidrager med værktøjer til en innovativ og 
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kreativ tænkning, dette interagerer med det generelle problems koncepter. Den anden er 

villigheden til at validere viden i fremtiden, da designvidenskab forankrer sig i fremtiden 

validitet frem for bekendt reliabilitet (Baskerville et al., 2004: 82). Den generelle løsning skal 

forestilles på baggrund af dens fremtidige gyldighed frem for løsningens nuværende 

nøjagtighed.  

 

Aktivitet 4: Ex Ante Evaluation (general) 
På nuværende tidspunkt er den generelle løsning mere formuleret, og det vil derfor drage til en 

omformulering af det generelle problem. Interaktionen mellem den generelle løsning og det 

specifikke problem skaber den sammenhængende evaluering af det generelle design før en 

installation af designet i den virkelige verden overvejes. Som det også ligger i udtrykket “ex 

ante” er denne interaktion inden et artefakt bliver produceret på baggrund af det generelle 

design. Inden for designvidenskab karakteriserer aktivitet 2, 3 og 4 en disciplineret proces af 

designteoretisering, der udgør et sæt hypotetiske forhold mellem et sæt metakrav og 

metaløsninger til designet (Baskerville et al., 2004: 82).  

 

Aktivitet 5: Design Specific Solution for Specific Problem   
Når forskeren har defineret det generelle problems krav, løsning og evaluering bevæger 

processen sig tilbage til den virkelige verden for at undersøge en specifik designløsning til det 

specifikke problem (Baskerville et al., 2004: 82).  

Denne aktivitet er meget analytisk og søger efter gennemførlige elementer for konstruktionen 

af løsningen og tilpasser både den generelle og abstrakte designløsning til det specifikke 

problem (Baskerville et al., 2004: 82).  

Aktivitet 6: Ex Ante Evaluation (Specific) 
I denne aktivitet tages det specifikke design tilbage til den specifikke situation og evalueres på 

baggrund af den foreliggende viden til problemet, som var en del af aktivitet 1 (Baskerville et 

al., 2004: 82).  

Aktivitet 7: Construct The Specific Solution 
Et eksempel på den specifikke designløsning er konstrueret på baggrund af forholdet mellem 

det specifikke problem og den specifikke løsning. Konstruktionen af en prototype til den 
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specifikke designløsning, vil i sig selv give en større forståelse for det specifikke problem 

(Baskerville et al., 2004: 83).  

Aktivitet 8: Ex Post Evaluation  
Fordi den konstruerede løsning er foreløbig, kan det ske at løsningen kan ændre på det 

specifikke problem. Man er derfor nødt til yderligere at evaluere den konstruerede løsning på 

baggrund af det specifikke problem. Hvis den konstruerede løsning er succesfuld, så afsluttes 

designprocessen her, ellers starter processen om igen indtil et fyldestgørende design er 

konstrueret (Baskerville et al., 2004: 83).  

Metodiske refleksioner over Soft System Design Methodology 
I dette afsnit vil vi redegøre for vores metodiske overvejelser over anvendelsen af SDSM som 

vores design metodiske tilgang. Vi arbejder i dette projekt i et komplekst forskningsfelt, hvor 

problematikkerne i høj grad er subjektive og hvor en problematik ofte leder til en anden. Ved 

at bruge en metodologi som SDSM har vi fået værktøjer til at strukturere vores undersøgelse, 

uden at det har været på bekostning af inddragelse af brugeren og brugerens behov i vores 

design udvikling.  

SDSM giver en bred metode til design relateret forskning, fordi den følger og vejleder 

forskeren fra start til slut i design processen. Selvom SSM og SDSM egentlig er tiltænkt 

effektiv i mere organisatoriske sammenhænge, har det ikke været et problem at arbejde med 

metodologien i vores projekt, netop fordi den er så åben.  

SDSM har i vores projekt fulgt os fra start til slut. Under aktivitet 1 og 2 har vi undersøgt feltets 

problematikker med tæt inddragelse af brugeren. Det har vi gjort gennem kvalitativ forskning, 

hvor patienter med T2DM har været vores primære interessenter. Det har vi derefter udvidet 

med den mere generel viden omkring problematikker i T2DM og med inddragelse af 

sundhedsfagligt personales inputs til de problematikker, patienter med T2DM har adresseret i 

vores undersøgelse. Vi har brugt værktøjerne i SDSM til at strukturere problematikkernes 

indhold, men også til at tænke kreativt og innovativt i forbindelse med vores design. Rammerne 

i metodologien er løse, og derfor har vi i projektet kunne tænke kreativt i design processen 

uden at være bundet til en bestemt struktur.  

I et projekt som dette, hvor problematikkerne har mange grene, har det været vigtigt at have de 

socioteknologiske konsekvenser for øje. Det bliver muligt igennem den meget gennemgående 

evalueringsproces, der i særlig grad kendetegner SDSM. Vi afgrænser os i brugen af 

metodologien til at have et større fokus på brugeren af produktet, altså patienter med T2DM. 
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Denne afgrænsning påvirker vores produkts fremtidige validitet, da vi i dette projekt har 

brugeren i centrum. Metodologien ligger i høj grad op til at inddrage flere interessenter i 

læringen om problemet og designprocessen. Det kunne man forestille sig kunne være 

forskellige klasser af generelle interessenter, hvor vi i dette projekt i stedet har fokuseret på 

hver enkelt patient som en enestående interessent. Vi kan ved at anvende en metodologi, der er 

så iterativ og evaluerende designe et produkt, der på forhånd grundigt har undersøgt 

implementeringens konsekvenser med brugeren i centrum.  

Den iterative proces 
Vi har i vores projekt arbejdet ud fra en gennemgående iterativ tilgang, hvor vi løbende har 

evalueret vores design i forbindelse med ny teori og empiri. Vores design har derfor været 

under konstant udvikling, da vi hele tiden sætter designet i kontekst og evaluere designet på 

baggrund heraf. På den måde kommer vi i processen tættere og tættere på et velbegrundet 

produktdesign. For dette projekt har en stor del af evalueringen på ‘design in use’ været en 

imaginær, da vi har været begrænset i forhold til projektets tid og omfang. Vi har derfor 

evalueret på baggrund af de problematikker og oplevelser, som vores empiriske materiale 

indeholder. Denne begrænsning gør også, at vi ikke ikke når i mål med aktivitet syv og otte i 

SDSM, da disse aktiviteter indeholder konstruktion og afprøvning af prototype.  

 

 
Figur 3: Iterativ model (Design & Konstruktion, 2019). 

Kvalitativ forskning 

Vi ønsker at få en større indsigt i patienters oplevelser med T2DM, deres samarbejde med 

behandler og brug af hjælpemidler til behandlingen. Vi studerer forhold, der umiddelbart ikke 

er målbare, og det giver derfor god mening at anvende kvalitative metoder i til denne 

undersøgelse (Brinkmann og Tanggaard, 2005: 14-15). 
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Interview som forskningsmetode  
Det er relevant at benytte interviews som forskningsmetode i vores projekt, da det giver 

mulighed at få indsigt i personlige oplevelser om behandlingsforløbet og brugen af 

hjælpemidler i dialog med patienter og sundhedsfagligt personale.  

Vi vil i den forbindelse benytte os af Steiner Kvales 7 faser af en interviewundersøgelse fra 

bogen Interview fra 2008 (Kvale og Brinkmann, 2008). 

 

1. fase: Tematisering 

Da genstanden for projektet går forud for metoden i kvalitativ forskning, skal vi i den første 

fase identificere undersøgelsens tema ved gøre os nogle tanker om hvad man ønsker at 

undersøge og hvorfor undersøgelsen har relevans, før man kan overveje, hvordan man på bedst 

mulig måde kan gribe undersøgelsen an (Kvale og Brinkmann, 2008: 125-126). 

Undersøgelsens hvorfor 

Formålet med interviewene er at få indsigt i personlige fortællinger om behandlingsforløbet til 

T2DM og hvordan sundhedsfagligt personale og patienten anvender teknologier som 

hjælpemiddel i den forbindelse. Vi vil dertil undersøge patientens behov i behandlingsforløbet 

og hvordan sundhedsfagligt personale arbejder med disse behov i behandlingen. Vi er i vores 

søgen ikke stødt på andet empirisk data, der undersøger et mere individuelt og skræddersyet 

behandlingsforløb med fokus på hjælpemidler. Ved at bruge interviews kan vi få indsigt i 

behandlingsforløbet på baggrund af oplevelser fra både patienter og sundhedsfagligt personale 

og dertil også studere det sociale forhold mellem dem.  

Undersøgelsens hvad 

Nu har vi afklaret undersøgelsens formål og skal derefter indsamle viden inden for 

forskningsfeltet. Det har vi gjort ved at læse os ind på relevant teori og metodiske tilgange til 

designorienteret forskning samt udfordringer ved brugen af teknologier i et behandlingsforløb.   

Undersøgelsens hvordan 

På baggrund af vores nuværende overvejelser om undersøgelsens formål og vores viden inden 

for forskningsfelterne, kan vi beslutte os for hvilke interview- og analyseteknikker som kunne 

være særligt brugbare i denne sammenhæng. Dette vil blive præsenteret i næste afsnit om 

design.  
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2. fase: Design 

Det semistrukturerede interview 
Vores interviews tager udgangspunkt i det semistrukturerede interview, da vi har nogle 

tematikker i vores forskningsspørgsmål, som vi søger at afdække gennem dialogen med 

informanterne. Formålet er derfor, at der er nogle begrænsninger for dialogens samtaleemner, 

men med mulighed for en åben dialog, hvor nye perspektiver kan opstå. Dette vil vi gøre muligt 

ved at stille åbne spørgsmål. Vi har udarbejdet to interviewguides til henholdsvis patient og 

sundhedsfagligt personale, som kan findes i bilag 1 og 2.   

 

3. fase: Udførelse af interview  

Vi ønskede at få fat i 4-6 informanter med T2DM og 2-3 informanter med sundhedsfaglig 

baggrund. Vi brugte Facebook til at komme i kontakt med mulige informanter ved at blive 

optaget i sociale diabetes grupper. Derudover tog vi også fat i behandlingscentre og 

lægepraksisser i Storkøbenhavn. Resultatet heraf var mangelfuldt og vi fik lille respons. Vi fik 

dog kontakt til to informanter med T2DM og en informant med sundhedsfaglig baggrund. Den 

første T2DM informant Maj-Brit blev interviewet d. 28/11 2019, interviewet varede 17 

minutter og blev afholdt ved personligt fremmøde. Den anden T2DM informant Kirsten blev 

interviewet d. 6/12 2019, interviewet varede 21 minutter og blev afholdt telefonisk. 

Informanten fra sundhedsfagligt personale var Lisbeth fra Steno Diabetes Center. Interviewet 

varede 32 minutter og blev også afholdt telefonisk. 

 

4. fase: Transskriptionen 

Vi har transskriberet alle interviews ud fra lydoptagelserne. Vi har transskriberet den rene 

samtale, men har udeladt kropssprog og tænkepauser.  

 

5. fase: Analyse 

På baggrund af interviewene og empirisk data fra andre undersøgelser vil vi lave en komparativ 

analyse der sammenligner empiri med den redegjorte teori. Vi undersøger på baggrund heraf, 

hvilke udfordringer der er i behandlingsforløbet for T2DM patienter og hvordan man kan 

arbejde med et nyt design til at optimere behandlingsforløbet til T2DM patienter.  

 

6. fase: Verifikation 
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På baggrund af interviewene og den udarbejdede analyse vurderer vi, at dette projekts resultater 

er valide, da de i høj grad besvarer problemformuleringen. Vores udgangspunkt for vores 

undersøgelsesgenstand er personlige historier om behandling af T2DM. Ved at inddrage 

informanters personlige fortællinger, der overvejende har været i en åben dialog der ikke farver 

informanternes fortællinger, har vi fået troværdige og valide resultater i undersøgelsen.  

Man kunne dog overveje flere af rapportens problematikker i denne sammenhæng. T2DM kan 

være et sårbart emne for nogle patienter og da det er en livsstilssygdom, som oftest er et resultat 

af mangel på en tilstrækkelig sund livsstil, kan det være svært at få patienter til at dele deres 

negative oplevelser om eget sygdomsforløb. Vi vurderer dog at reliabiliteten af undersøgelsens 

resultater som nøjagtige, fordi vi netop adresserer disse problematikkerne i undersøgelsen. Vi 

har været påpasselige med at spørge ind til for følsomme fortællinger og haft for øje, hvis 

informanten gav udtryk for at være utilpas i dialogen. På baggrund af mængden af afholdte 

interviews vurderer vi ikke at en stærk generaliserbarhed. Vi har derudover heller ikke tænkt 

alder og køn ind i valget af informanter, fordi vi har været begrænset til projektets omfang og 

tid og muligheden for at komme i kontakt med flere. Vi har derfor inddraget andet empirisk 

materiale til at understøtte vores projekt, som dermed også støtter generaliserbarheden.  

 

7. fase: Resultater 

Resultaterne af undersøgelsen vil fremgå i løbet af projektet. 

Præsentation af Empiri: Det specifikke problem  
I den første aktivitet af SDSM, som omhandler læring af det specifikke problem, giver det bedst 

mening at fremlægge det specifikke problem ud fra en kort præsentation af vores empiri. 

Præsentationen vil kort redegøre for informanternes baggrund og deres forhold til T2DM, men 

mere dybdegående beskrivelser og transskriptioner findes i bilag (bilag 3, 4 og 5). Vi vil i dette 

afsnit præsentere denne undersøgelse empiriske baggrund. Vores empiri er bestående af både 

empirisk materiale fra Peter Danholts afvikling Interacting Bodies: Posthuman Enactments of 

the Problem of Diabetes fra 2008 og vores egne interviews.  

Dette vil blive efterfulgt af uddybelse af vores brug af Rich Pictures og Coloured Cognitive 

Maps som værktøj til at lære om og definere det specifikke problem.  
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Præsentation af cases fra Interacting Bodies 

Peter Danholts afvikling har til formål at belyse problemstillinger vedrørende kroniske lidelser, 

som rækker udover den umiddelbare ordinære forståelse. En af disse problemstillinger er blandt 

andet inddragelsen af mennesker med kroniske lidelser og design af teknologiske løsninger 

(Danholt, 2008). Hans kvalitative forskning indeholder særligt forskningsspørgsmål, som vi 

kan se flere paralleller til i forhold til vores egen kvalitative undersøgelse og vi fandt det derfor 

relevant at inddrage afhandlingens empiriske data til at lære om det specifikke problem. 

 

Anders  

En af deltagerne i Danholts afvikling er Anders. Han er en 78-årig pensioneret gartner, der 

lever et spartansk liv og lever alene. Han blev diagnosticeret i 1996 og han er på 

insulinbehandling. Anders’ blodsukker tal ligger lidt over det anbefalet maksimum og han er 

derfor kommet på en ny insulinbehandling, som tilpasser hans blodsukkertal (Danholt, 2008: 

125).  Anders har levet hele sit voksenliv alene og har derfor ikke haft svært ved at lave 

ændringer i sine kost og motionsvaner, da han ikke har skulle tage højde for andre end ham 

selv (Danholt, 2008: 127). 

Anders’ bryder sig ikke om sin nye insulinbehandling, da han på nuværende tidspunkt har et 

let forhøjet blodsukker. Han er meget opsat på at være inden for normalgrænserne, men det 

sundhedsfaglige personale har betænkninger ved at øge hans dosis, da de mener at der ikke er 

nogen risiko ved at Anders ligge lidt over normalen (Danholt, 2008: 129).       

 

Bernd  

En anden deltager er Bernd, som er 67 år og har haft T2DM i 23 år (Danholt 2008: 114). Han 

er er på to forskellige insulinbehandlinger både langtidvirkende og hurtigtvirkende insulin 

(Danholt 2008: 115). Han er aktivt medlem af diabetesforeninger i københavnsområdet. Bernd 

er også instruktør og hjælper andre diabetesramte ved at undervise i, hvordan man skal leve 

med sygdommen (Danholt 2008: 113). Bernd har meget viden omkring, hvordan det er at leve 

med T2DM både fra hans egne oplevelser med sygdommen, men også som rådgiver og 

underviser. Bernd har derfor en ekspertise som overgår de flestes, når det kommer til T2DM 

(Danholt, 2008: 113). Han ser ikke sygdommen som noget, der er svært at leve med (Danholt, 

2008: 116), men han glemmer dog stadig ofte sin insulinpung, når han forlader sit hjem 

(Danholt, 2008: 115).  
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Bente 

Den tredje deltager i undersøgelsen er Bente. Hun er 70 år gammel (Danholt, 2008: 147), meget 

lille (52kg) (Danholt, 2008: 149) og ryger (Danholt, 2008: 148). Bente har et meget svingende 

blodsukker, fra meget lavt til meget højt. Hun er på insulinbehandling (Danholt, 2008: 148). 

Bente har det generelle problem at hendes T2DM ikke opfører sig som de fleste andres. Hun 

oplever for eksempel, at hun har holdt fødselsdag, hvor hun har taget sin insulin, ikke har spist 

så meget og danset hele natten, men alligevel har fået et tårnhøjt blodsukker. Bente kan ikke 

regne med, hvordan hendes T2DM reagerer og det har resulteret i, at hun er begyndt at måle 

sit blodsukker ekstra meget (Danholt, 2008: 150). Endvidere har det resulteret i, at hendes krop 

ikke længere giver de samme signaler, som den gav, da hun først blev diagnosticeret (Danholt, 

2008: 149). 

 

Doris 

Den fjerde deltager, Doris, er 55 år. Hun er overvægtig og på arbejdsmarkedet. Hun er ugift og 

har ingen børn. Hun blev diagnosticeret i 1994. Doris er på insulinbehandling (Danholt, 2008: 

135). Hun har oplevet hypoglykæmi og har små fysiske skavanker grundet sygdommen 

(Danholt, 2008: 135). Doris er meget besat af, at T2DM ikke skal overtage hendes hverdag. 

Hun går meget op i, at det er hendes eget valg, hvorvidt hun gerne vil spise en stor middag eller 

spise lidt slik, og at det er hende der i sidste ende står med konsekvenserne af det (Danholt, 

2008: 135). Doris finder det svært at leve efter behandlerens kostråd. Hun mener, at det er 

kedeligt både at være vært og gæst, hvis der ikke kan serveres lidt lækkert (Danholt, 2008: 

137).  

 

Edwin 

Edwin, den femte deltager, er 66 år og pensioneret. Han blev diagnosticeret i 1999. Han er i 

insulinbehandling og tager derudover syv forskellige mediciner (Danholt, 2008: 157). Edwin 

er gift og har ingen børn. Edwin har svært ved at tage sygdommen seriøst, da han ikke har 

nogle fysiske symptomer. Han kan ikke mærke sygdommen (Danholt, 2008: 158). Edwin spiser 

ofte hvidt brød med smør og ost og går bevidst imod sundhedsfaglige råd, fordi han mangler 

motivation, når der ikke er nogle tydelige konsekvenser i nutiden (Danholt, 2008: 159). T2DM 

er ikke tydelig igennem kropslige sensationer for Edwin, men bliver kun fysisk konkret, når 

han skal stikke sig selv med insulin eller måle sit blodsukker (Danholt, 2008: 159).  Hans 

tidligere kostvaner strider imod sundhedsfagligt personales anbefalinger og det har været en 

stor omvæltning for Edwin at skulle tilpasse sig en livsstil, der er god for en diabetiker. Edwin 
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fortæller heller ikke folk omkring sig, at han har T2DM. Det er kun hans allernærmeste familie, 

der kender til hans sygdom. Han synes, at det er svært at fortælle folk om hans sygdom, når 

han ikke selv føler sig syg (Danholt, 2008: 158).  

 

Tanja 

Den sidste deltager i undersøgelsen, Tanja, er 37 år. Hun er pædagog, gift og er mor til en dreng 

på 7 år. Hun er medicineret, men ikke på insulin selvom fremtidsudsigterne tyder på, at hun 

snart skal insulinbehandles (Danholt, 2008: 168). Tanja er meget standhaftig og kan sagtens 

have godter i huset uden at spise det. Hun har taget sin ændrede livsstil til sig. Hun har lært sig 

selv at holde sig fra det, ved at fjerne fokusset fra det, ved ikke at nægte sig selv det (Danholt, 

2008: 167). Tanja er meget optaget af sin tilstand, hun vil leve sundt, ikke fordi hun skal, men 

fordi hun vil. Hun sigter efter at blive en med nye lyster og ambitioner. Hun lever på sunde 

manerer med sin sygdom som en integreret del af hendes liv og person. Tanja er ivrig efter at 

gøre alt det nødvendige i forbindelse med hendes sygdom (Danholt, 2008: 167). Hun har 

deltaget i en række forskningsprojekter om T2DM. Hun har lært meget af at deltage i 

forskningsprojekter, og ved at forpligte sig til sig selv og andre omkring hende har hun haft 

størst succes med at ændre på sine vaner og tilpasse sig sin sygdom (Danholt, 2008: 168). 

Transformationen af hendes vaner og livsstil er ikke noget hun ser som en privat sag. Hun gør 

sin sociale forpligtelse til andre i forbindelse med hendes sygdom til en ressource for hende 

selv (Danholt, 2008: 171). Hun er enig i, at det kan være svært at gøre noget ved sygdommen 

nu, fordi den ikke er synlig. Men modsat Edwin er det ikke noget der ikke får hende til at 

handle, fordi hun i et fremtidsbillede tager ansvar for hendes sygdom og frygter de fremtidige 

konsekvenser af hendes sygdom (Danholt, 2008: 172-173). 

 

Præsentation af interviews  

Maj-Brit  

Vores første informant, Maj-Brit, er 48 år gammel. Hun blev diagnosticeret med T2DM i april 

2018. Hun blev diagnosticeret efter et lægebesøg, der ikke var relateret til T2DM (bilag 3: 1). 

Efter diagnosticeringen fulgte et standardiseret forløb med fysiologiske tests. Derudover fik 

hun en række behandlingstilbud, heriblandt blev hun tilbudt at få foretaget en synstest og 

fodterapi (bilag 3: 1). Maj-Brit følte sig godt tilpas i behandlingsforløbet og blev taget godt af. 

Hun blev ikke efterladt med ubesvaret spørgsmål omkring behandlingsforløbet (bilag 3: 3). 
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Hun føler ikke, at sygdommen er begrænsende for hende, da hun ikke er på andre 

medikamenter end tabletbehandling (bilag 3: 2). Dog er vores informant frustreret over, at det 

sundhedsfaglige personale ikke tager højde for nyere forskning, men tager udgangspunkt i 

sundhedsstyrelsens forældede vision om hvad T2DM er. Hun tilegner sig derfor selv viden 

omkring forskningen om T2DM. Hun sidder ikke inde med spørgsmål til behandlingsforløbet, 

men mangler at sundhedsfaglige personale tager et standpunkt til de ting, som hun selv læser 

(bilag 3: 4). Maj-Brit bruger ikke nogen hjælpemidler og føler heller ikke et behov for det. Hun 

mener selv, at hun har godt styr på sygdommen og lader den ikke fylde så meget i hendes 

dagligdag (bilag 3: 5).  

 

Kirsten  

Vores anden informant, Kirsten, er 83 år gammel og blev diagnosticeret i 1998. Det første syv 

år kunne sygdommen klares med diæt og en enkelt metformin pille om morgenen, og begyndte 

først på insulin for cirka tre år siden (bilag 4: 1). På nuværende tidspunkt stikker hun sig ved 

hvert måltid. Det har ikke gjort den store forskel for Kirsten at have T2DM, men hun nævner 

dog også, at hun har svært ved at spise nok, fordi hun ikke føler sult, og hun har svært ved at 

dyrke motion, fordi hun har dårlige knæ (bilag 4: 2). Sygdommen er ikke særlig konkret for 

hende i dagligdagen, og hun mærker kun til den under behandlingen, men det er ikke noget, 

som hun tænker særlig meget over (bilag 4: 2). Kisten går til check hver tredje måned, hos sin 

egen praktiserende læge og til øjenlæge og fodterapeut en gang årligt (bilag 4: 3). Hun har 

aldrig følt behov for mere behandling eller vejledning fra sundhedsfagligt personale. Kirstens 

far og mormor var også diabetikere, og hun har derfor erfaring og viden indenfor området derfra 

(bilag 4: 4).  

 

Lisbeth fra Steno  

Vi har udover vores otte cases med diabetespatienter også interviewet overlæge Lisbeth fra 

Steno Diabetes Center. Steno Diabetes Center er et center, hvor patienterne har flere alvorlige 

følgesygdomme af T2DM, da patienterne ifølge overenskomsten ellers skal behandles af deres 

egne praktiserende læger (bilag 5: 2). Lisbeth siger, at behandlingen på Steno starter med fire 

konsultationer, hvoraf et er med en sygeplejerske og tre er med læger, og at startbehandlingen 

cirka varer et halvt til et trekvart år. Herefter vurderer lægerne, hvorvidt patienten har brug for 

yderligere behandling hos Steno og i så fald hvilken behandling, der er behov for (bilag 5: 3). 

Steno laver skræddersyede behandlinger, som imødekommer flere forskellige forbehold for 

eksempel tidligere livsstil, etnicitet, uddannelsesniveau og ressourceniveau (bilag 5: 4). 
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Kommunikationen mellem Steno og deres patienter foregår udover konsultationerne via E-

boks eller pr. telefon (bilag 5: 5). 

Lisbeth mener, at de ressourcestærke patienter ofte er dem, som søger ny viden om 

behandlingen andetsteds fra, og at de ressourcesvage oftest er dem, som ikke har overskud til 

at søge hjælp udefra (bilag 5: 6). Hun mener, at det kan være farligt at tilgå nye kure og 

alternative behandlinger, fordi man i så nye studier ikke kender til de fulde konsekvenser. Det 

kan derudover også være farligt, hvis patienter bevidst eller ubevidst tilbageholder 

informationer om uofficiel behandling, da det kan have en påvirkning i forbindelse med den 

medicin, patienterne får i deres officielle behandling (bilag 5: 10-11).  

Lisbeth mener, at patienter kan være uiformeret især i forhold til deres medicin, og den mangel 

på viden kan få folk til at stoppe, især når der er bivirkninger eller de andre informationskilder 

bliver rådet andet behandling (bilag 5: 7). Det patienter oftest glemmer er, at hver 

diabetestilfælde er forskelligt, og at selvom det kan være positivt at søge erfaring i fællesskaber, 

så er det et problem, at patienter læner sig op ad resultatet af andre patienters behandling (bilag 

5: 9-10).  

 

I vores præsentation af empiri belyst en række interessenters specifikke beskrivelser om T2DM 

og hvordan de performer sygdommen. Vi har altså i dette beskrevet det specifikke problem 

med objektive briller. Det er med til at give os en forståelse for og viden om de 

problemstillinger, der ligger til det specifikke problem. På baggrund af denne præsentation er 

vores analytiske arbejde sat i gang. Vi har efterfølgende benyttet os af Rich Pictures og 

Coloured Cognitive Maps for at sætte de specifikke problemer i orden.  

 

Fra specifikt til generelt problem 
For at generalisere vores specifikke problem, som er en del af aktivitet 2 i SDSM, vil vi i dette 

afsnit præsentere tematikker, som vi har fundet relevante for vores undersøgelse. Vi har i den 

forbindelse benyttet os af Rich Pictures og Coloured Cognitive Maps, som er værktøjer der kan 

hjælpe med at visualisere problematikker og sætte dem i kontekst til hinanden. Vi vil i dette 

afsnit præsentere vores resultater af brugen af disse værktøjer efterfulgt af en komparativ 

analyse, der forbinder vores empiriske materiale med vores generelle viden om T2DM og 

behandling heraf for at afdække det generelle problem i generelle tematikker.  
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Resultatet af brugen af Rich Pictures  
Vi benyttede os af Rich Pictures for at få en analyserende tilgang til vores informanters 

beskrivelser. Vi henviser til bilag 6 for et uddrag af vores Rich Pictures.  

Vi startede processen ud med at lave et Rich Picture for hver informant. Herefter lavede vi en 

overordnet Rich Picture for alle patienterne for at se sammenhængen i problematikkerne med 

mere overordnede briller men stadig til det specifikke problem. Her tegnede vi på samme måde 

vores primære aktør, en patient, i midten, som i dette tilfælde illustrerer alle vores informanter. 

Vi tegnede derefter alle de aktører, instanser og aktiviteter, som de hver især beskriver i deres 

fortællinger. Vi tegnede forbindelser mellem patienten og de omkringliggende aktører, 

instanser og aktiviteter. Det gav os en bedre forståelse af problematikkerne og deres 

forbindelser i netværket. Rich Pictures gav anledning til at strukturere problemstillingerne, se 

flere sammenhænge og blive klogere på problemstillingernes interne forbindelser. Denne 

proces tog vi derefter videre i en Coloured Cognitive Map for at arbejde videre med 

problemerne med en mere løsningsorienteret tilgang.  

Resultatet af brugen af Coloured Cognitive Maps 
Vi benyttede os af Coloured Cognitive Maps (CCM) for at få en dybere forståelse for 

problemstillingernes årsager og symptomer. Vi henviser til bilag 7, hvor vores CCM er vedlagt.  

Vi samlede de problemer, som vi i udarbejdelsen af Rich Pictures identificerede. Vi tegnede 

problemerne i hver deres individuelle bobler. Vi begyndte herefter at overveje problemernes 

sammenhænge i årsager og konsekvenser. På denne måde blev et kerneproblem synligt, da det 

i sidste ende stod centreret af årsager og konsekvenser. Ifølge vores CCM forestiller vi os ud 

fra vores overvejelser om problemernes sammenhænge, at kerneproblemet i denne analyse er 

mangel på kommunikation og information fra sundhedsfagligt personale i behandlingen af 

T2DM.  

Tematisk analyse af problemstillinger i behandling  
For at generalisere vores specifikke problem vil vi i dette afsnit præsentere tematikker, som vi 

har fundet relevante for vores undersøgelse. Dette afsnit vil derfor i disse tematikker samle 

vores empiriske materiale og vores generelle viden om T2DM og behandling i en 

sammenligning for at afdække det generelle problem.  
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En usynlig sygdom  
En af de tematikker vi har identificeret ud fra vores empiriske materiale er T2DM som en 

usynlig sygdom. T2DM er ikke altid usynlig, men for flere af patienterne i vores empiriske 

materiale er de fysiske symptomer af sygdommen ikke særlig dominerende for deres hverdag. 

Det giver til dette tema derfor heller ikke mening at inddrage interviewet med Lisbeth fra Steno 

Diabetes Center, fordi patienter knyttet til Steno har flere fysiske komplikationer.  

T2DM som en usynlig sygdom viser sig i flere tilfælde i vores empiriske materiale. Fælles for 

flere af informanterne er, at sygdommen kun bliver konkret for dem i deres fysiske behandling 

af sygdommen i form af måling af blodsukker og medicinering.  

Den ene deltager i Danholts undersøgelse, Edwin, oplever, at han har svært ved at tage 

sygdommen og hans behandling særlig seriøst, fordi sygdommen for ham ikke er særlig synlig. 

For Edwin er det svært at leve med sin sygdom efter sundhedsfagligt personales anvisninger, 

for som han selv siger: “It is damn hard to take it so serious when you cannot feel it, right? If 

only it would hurt when you did something wrong. If you do not feel anything then you are not 

ill, but apparently, even so, you are ill” (Danholt, 2008: 158). Det kommer også til udtryk hos 

Tanja og Maj-Brit som giver udtryk for, at sygdommen er meget usynlig og at det kan dermed 

være svært at blive motiveret til den krævede livsstilsændring, når konsekvenserne kun er 

tydelige i et fremtidsbillede. Denne holdning er især tydelig i Tanjas udtalelse:  

 

“I mean this disease you can live with. I can live and drink coca cola and eat chocolates. 
I can live like that. It won’t have any consequences right now. I won’t get ill right now. 
If I didn’t measure my blood sugar I wouldn’t know that it was sky high. So in that sense 
it isn’t a disease that makes me ill here and now. But if I don’t take care in regulating my 
diabetes, don’t take care in doing my exercise and don’t take care in expanding my 
horizon, well then I damn well will become ill. Then I damn well will only be 50 years 
old, or I won’t have any toes left or I will go blind or something like that” (Danholt, 2008: 
172) 
 

Det er værd at betragte disse tre patienters aldersgruppe og diagnosticering. For både Tanja og 

Maj-Brit er relativt unge og ny diagnosticerede. For dem er motivationen større for at tage 

sygdommen og behandlingen mere seriøst, fordi i højere grad er påvirket af de fremtidige 

konsekvenser og dermed ikke de manglende mærkbare symptomer i deres dagligdag. Edwin er 

en del ældre. Han er 66 år og har været diagnosticeret i 1999. Man kunne derfor forestille sig, 

at fremtiden ikke er en ligeså stor motivationskilde som i Tanja og Maj-Brits tilfælde. Fælles 

sætter de alle sammen ord på problematikken i, at der ikke er øjeblikkelige konsekvenser ved 

at handle forkert i forhold til deres sygdom, og at det derfor kan være en svær størrelse at 
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arbejde med. Fra vores redegørelse om behandling er det tydeligt, at behandlingen ikke kun 

ligger i diagnosticering, kontrol og medikamenter, men at en stor del af målene for behandling 

handler om at give patienten en sygdomsspecifik patientuddannelse, viden og kunnen og en 

mestringsevne til egen sygdom. Det er svært at få folk til at mestre en sygdom, som de i 

virkeligheden ikke føler at de har.  

Diabetes performes forskelligt  
En anden af de tematikker vi finder interessante i denne sammenhæng er, at T2DM performes 

forskelligt. Det hænger i nogle træk sammen med det foregående afsnit om T2DM som en 

usynlig sygdom, da det også her blev tydeligt, at hvordan de opfatter sygdommen og dens 

symptomer i høj grad påvirker, hvordan de hver især performer sygdommen. For Edwin og 

Tanja er det tydeligt at se denne påvirkning. Af Edwins fortællinger kan det ses ved flere 

eksempler, at han forbinder T2DM med noget skamfuldt. Da Edwin blev diagnosticeret 

tilbageholdte han informationer fra hans læge, og det var kun fordi hans kone var med og gav 

lægen informationer om Edwins symptomer, at der var mistanke om T2DM. Endvidere 

fortæller Edwin ikke om sin T2DM til nogen, og det er kun hans nærmeste familie og enkelte 

kollegaer, der kender til hans sygdom. Det tyder på, at Edwin har en negativ opfattelse af 

sygdommen og det kan sættes i forbindelse med, hvordan han performer sygdommen og hans 

mangel på seriøsitet omkring sygdommen. Modsat Edwin har Tanja en mere positiv tilgang til 

sin sygdom, da diagnosticeringen har været en motivation for hende til at ændre hendes livsstil. 

Hun fortæller gerne folk omkring, at hun har T2DM og deltager aktivt i forskningsprojekter 

om behandling af sygdommen. 

Patienternes sociale forhold påvirker også, hvordan de hver især performer sygdommen. Fælles 

for flere af informanterne er, at det kan være svært at leve med sygdommen alt efter hvilken 

social sammenhæng, det betragtes i. Den spartanske Anders har ikke haft yderligere svært ved 

sin livsstilsændring, fordi han bor alene og ikke har nogle sociale relationer, som han i 

dagligdagen skal tilpasse sig efter. Ligeledes giver både Doris og Kirsten udtryk for, at de 

slipper deres egentlige performance af sygdommen i sociale sammenhænge. De lever begge 

naturligt efter sygdommens restriktioner i hverdagen, men Doris finder begrænsningerne 

kedelige, når hun er enten vært eller gæst. Kirsten nævner også, at “[...] når jeg går ud, må jeg 

godt. Der tager jeg en dessert eller hvis der er en kage, men i hverdagen passer jeg meget på” 

(bilag 4: 2) og performer dermed også sygdommen anderledes i sociale sammenhænge. For 

Tanja er det yderligere også hendes mand og hendes syvårige søn, der motiverer hende til at 

tage hendes sygdom seriøs. 



 31 

Det er tydeligt i vores otte empiriske eksempler, at to tilfælde ikke er ens i forhold til hvordan 

de performer deres sygdom. Deres personlige indstilling til sygdommen og sociale relationer 

påvirker særligt, hvordan de lever med deres sygdom. Det kan altså være svært, at få patienter 

til at ændre deres livsstil i behandlingen, hvis ikke man også betragter disse forhold.  

 

Den ressourcesvage og ressourcestærke diabetiker 
Et tredje tema vi kan udlede fra vores empiri, er centreret omkring de sociale ressourcer 

patienterne besidder. Det er tydeligt at se, at mængden af ressourcer hos patienten, lægger sig 

tæt op ad hvordan sygdommen håndteres. Det bliver også beskrevet af Lisbeth fra Steno 

Diabetes Center: 

“Ja, det kræver noget overskud, og det er derfor vi sådan har sat flere og flere ting i 
gang i vores regi, for i virkeligheden kunne vi jo bare sige, jamen diabetesforeningen 
har jo et langt udbud af alt muligt, så bare henvise dem til det. Men det ved vi godt, at 
de ressourcestærke [rettet: ressourcesvage] kommer jo ikke afsted til det” (bilag 5: 3) 

Patienter har muligheden for at tilgå informationen relativt nemt, men som Lisbeth beskriver 

det, så er det de ressourcesvage patienter, der bliver tabt på gulvet, hvis ikke at det 

sundhedsfaglige personale tager højde for, at der findes grupper, der ikke har ressourcerne til 

at tilgå deres sygdom på lige fod med mere ressourcestærke patienter. Flere af informanterne i 

denne undersøgelse har haft ressourcerne til at tilgå deres T2DM med overskud, til at inddrage 

sig selv i fællesskaber og forskningsforsøg samt generelt gode forudsætninger for at leve med 

deres sygdom. Selvom en patient som Bernd ikke altid følger lægernes anvisninger, så er han 

dybt involveret i en række foreninger og underviser selv ny diagnosticerede patienter i, hvordan 

man kan leve med T2DM. Han har derigennem opbygget en ekspertise, som han ellers ville 

have haft svært ved at opnå.  Et problem vi blev gjort opmærksomme på, var at ressourcesvage 

patienter i høj grad blev væk fra gruppetilbud. Størstedelen af de tilbud der findes, tilbydes i 

mindre hold, og de afstår derfor fra at benytte sig af de muligheder. Det kan derfor være svært 

at få dem inddraget i fællesskaber, hvor de har mulighed for at udveksle erfaringer med andre 

patienter. Det bliver sværere at tilgå den viden, som bliver formidlet i gruppetilbuddene, og de 

kan i stedet prøve selv at tilegne sig den viden, hvilket kan være svært for den ressourcesvage 

patient. Lisbeth fra Steno Diabetes Center påtaler også vigtigheden af at deltage i gruppetilbud: 

“Det der også er rigtig fint ved de der møder gange, det er jo, at de møder nogle andre, der har 

diabetes. Så man har mulighed for noget erfaringsudveksling [...] men det er de 

ressourcestærke, der benytter sig af det” (bilag 5: 3). De arbejder på Steno Diabetes Center på 
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at udvikle behandlingstilbud, som prøver at tage hånd om nogle af de ressourcesvage grupper. 

Et af de tiltag der arbejdes på, er at oprette motionshold udelukkende til kvinder, for som 

Lisbeth beskriver kan det for nogen “[...]være en barriere og skulle træne sammen med mænd, 

og så prøver vi netop for at tage hensyn til, at man måske har en anden etnisk baggrund” (bilag 

5: 5). Det er vigtigt, at der bliver taget højde for patienternes udgangspunkt, når man skal 

udarbejde et behandlingsforløb, så man har mulighed for at fastholde ressourcesvage patienter 

i deres behandling. Et øget fokus på mere individuel konsultation, hvor de mere udsatte 

patienter har mulighed for at få tilegnet sig mere viden om deres sygdom, kan give et 

behandlingsforløb der i højere grad tager højde for deres individuelle behov. 

Behandlingen skal ses subjektiv 
Vi har efterhånden grundigt belyst, hvordan T2DM opfattes og performes forskelligt og at der 

ud fra vores empiriske data ikke findes to ens tilfælde. Det er i den forlængelse også værd at 

tage fat i, at T2DM ikke er en generel sygdom og at behandling sagtens kan afvige fra 

normaliteten. Der ses flere problematikker i denne sammenhæng. Hvis vi betragter en person 

som Edwin, har vi tidligere beskrevet hvordan Edwin har svært ved at håndtere sin sygdom. 

Det der dog er interessant at kigge på i denne forbindelse, er at han tager noget urtemedicin, 

for som Edwin siger “It cannot hurt” (Danholt, 2008: 158). En af de problematikker der opstår 

i den forbindelse er, at Edwin ikke betragter urtemedicin som værende et medikament, men 

mere som et kosttilskud. Til det siger Lisbeth fra Steno Diabetes Center, at det er et problem, 

hun er stødt på i flere sammenhænge. “Det de så har glemt at fortælle mig er så, hvis de er 

begyndt på et eller andet nyt urtemedicin eller noget alternativt. Der er jo noget af det der 

urtemedicin der f.eks. kan påvirke deres lever. Så klør jeg mig i håret, og kan ikke finde ud af 

hvorfor de lige pludselig har påvirket levertal” (bilag 5: 10). Problematikken opstår på 

baggrund af, at patienten ikke tager højde for, hvordan en eventuel alternativ behandling kan 

påvirke anden behandling givet af sundhedsfagligt personale. Endvidere er det også 

problematisk, at patienten ikke tænker alternative behandlinger som noget, der er værd at 

informere sundhedsfagligt personale om. På den måde kan sundhedsfagligt personale have 

svært ved at gennemskue årsagen til eventuelle konsekvenser og udfordringer i behandlingen.  

Flere af patienter søger alternativ information fra enten andre informationskilder eller på 

baggrund af andres erfaringer. Det kan, som ovenstående udtalelse fra Lisbeth også adresserer, 

være en udfordring, fordi patienten ikke tager højde for, at behandlingen er subjektiv og 

symptom bestemt. De skal i stedet lytte til egne symptomer og lægens råd og huske på, at det 

der virker for den ene, ikke nødvendigvis virker for den anden. Et eksempel på hvordan T2DM 
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kan agere forskelligt fra person til person er Bente. Hun har højt blodsukker, når hun burde 

have lavt og har hyppigere vandladning og tørst ved lavt blodsukker, selvom det normalt er et 

tegn på et højt blodsukkertal. Hun siger selv “I often go to the toilet, it is one of the certain 

indicators that I am about to have a low blood sugar level” (Danholt, 2008: 153), og det er et 

godt eksempel på, at patienterne er nødt til at lytte til deres egen krop og deres symptomer. Et 

andet eksempel er Anders, som har et blodsukker som ligger højere end normalen. Han vil 

gerne selv have mere insulin for at kunne være inde for normalen, men hans behandlere mener 

ikke, at det er farligt for Anders at med et lidt højere blodsukkertal, især ikke hvis de betragter 

de mulige konsekvenser en øgning i insulinen ville kunne medføre. Dette eksempel viser, 

hvordan Anders har svært ved at lytte til sundhedsfagligt personale og stedet læner sig op af 

generel information om, hvad der er normalt. Selvom det kan være en god til at udvide sin 

erfaring om sygdommen, skal patienter være kritiske og huske at lytte til sig selv og sin læge.   

For at få patienter til at se deres behandling subjektiv og ikke at blive fejlinformeret af alternativ 

information og andres erfaringer, kan det være relevant at se nærmere på, hvordan man på en 

bedre måde kan kontrollere viden til diabetikerne, som er det vi prøver at belyse med den næste 

tematik.  

Kontrolleret information  
Den sidste tematik er mangel på kontrolleret information. Der er i denne forbindelse flere 

problematikker både i forbindelse med at forholde sig kritisk overfor alternativ information, 

men også i forbindelse med en generel mangel på information fra sundhedsfagligt personale. 

Flere af informanterne søger til information andre steder end hos sundhedsfagligt personale. 

Kirsten fik ikke særlig meget ud af de pjecer, som hun fik med hjem i forbindelse med hendes 

diagnosticering, men hun havde til gengæld erfaring med T2DM, da hun havde flere tætte 

familiemedlemmer, som tidligere har haft sygdommen. I Edwin’s tilfælde kan det tyde på, at 

han ikke har nok information om konsekvenser af hans handlinger, da han har svært ved at tage 

det hele seriøst samtidig med, at han også søger til alternativ behandling. Ligesom Edwin søger 

Tanja også information og behandling andetsteds, i dette tilfælde andre forskningsprojekter, 

som igen tyder på manglende tilstrækkelig information til hendes behandling fra 

sundhedsfagligt personale.  Anders er egentlig meget velinformeret om sin sygdom, men kan 

ikke acceptere den viden og de råd sundhedsfagligt personale giver ham til hans behandling. 

Lisbeth fra Steno Diabetes center bekræfter denne mangel på information, dog særligt i 

forbindelse med medikamenter. Hun ser det som et problem, at patienter ikke får nok 
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informationer om vigtigheden og konsekvenser af deres medicin, som kan være årsagen til, at 

patienter selv søger råd og erfaring andre steder. Det ses blandt andet i følgende citat:  

 

“Jeg tror det kan være svært for patienter der får rigtig meget medicin og se nytten i 
hvorfor det er jeg får lige denne medicin, og især hvis det er noget der også giver dem 
bivirkninger. Der er det vores rolle som behandler at få forklaret godt nok, hvorfor er 
det jeg synes det er vigtigt du tager lige denne medicin, oven i alle de andre piller du 
får i forvejen” (bilag 5: 7). 

 

Selvom det er en god ting, at patienter søger erfaring andre steder fra, så kan informationen 

være misvisende. Lisbeth adresserer i den forbindelse et yderligere problem i, at nyere 

forskning omkring T2DM ikke har været aktuel længe nok til, at man kender de fulde 

konsekvenser. Maj-Brit er et godt eksempel på en person, der står og mangler information, men 

som samtidig forholder sig kritisk. Hun siger “[...]jeg ikke kan få lægevidenskabens svar på 

den her forskning. Altså jeg kan ikke få de fagpersoner jeg er stødt på til at be- eller afkræfte 

de forskningsresultater jeg lægger op til. Altså som engelsk-amerikansk forskning viser” (bilag 

3: 5). Maj-Brit vil gerne kunne forholde sig kritisk til anden forskning og synes at 

sundhedsfagligt personale burde lægge et større arbejde i at be- og afkræfte anden forskning 

om T2DM.  

Vi kan altså se, at der er et behov for mere kontrolleret information både i forhold til 

patienternes egen behandling fra sundhedsfagligt personale med et særligt fokus på medicin, 

men også i forhold til at forholde sig kritisk overfor alternativ information og forskning.  

 

Vi har på baggrund af den foregående analyse identificeret generelle problematikker med 

udgangspunkt i de specifikke situationer vores informanter har beskrevet. Vi har derfor et 

velovervejet udgangspunkt til at bevæge os længere ind i systemverdenen. For at arbejde mere 

designorienteret med vores generelle problem har vi undersøgt relevante platforme og 

informationskilder til patienter med T2DM, som også er med til at danne et overblik over det 

generelle problem. Dem vil vi præsentere i det efterfølgende afsnit.  

Analyse af nuværende digitale hjælpemidler  

Analyse af E-boks 

E-boks er et beskedværktøj, typisk brugt til at sende fortrolige informationer fra blandt andet 

arbejdsgiver, sundhedsvæsnet eller politiet. Vi vil ikke bruge yderligere plads på at analysere 
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E-boks’ design, men hvordan E-boks bruges til at give information til patienter, samt de 

problematikker der opstår på baggrund heraf. I den forbindelse fortæller vores informant 

Lisbeth fra Steno Diabetes Center, at de også bruger E-boks til at fremsende beskeder 

vedrørende deres behandlingsforløb. 

“[...] hvis jeg vil have, at de skal have en eller anden besked, så skal jeg enten ringe til 
dem... nogle gange ringer jeg jo til deres hjemmesygeplejerske, hvis det er den vej, det 
går lettest, eller også skriver jeg et brev til dem. Hvis de er frameldt E-boks, det kan 
man godt gå op på borgerservice og sige “det kan jeg simpelthen ikke overskue” eller 
“Jeg har ikke nogen computer”, så får du det jo med almindelig sneglepost og med 
almindeligt brev“ (bilag 5: 5). 

Hun imødekommer også, at det kan være svært for nogle at tjekke e-boks, hvilket kan grunde 

i forskellige årsager, forklarer hun. Det kan skyldes alder, sprogbarriere eller social status, hertil 

siger hun “[...]der har vi jo rigtig mange patienter... ældre medborgere og anden etniske 

baggrund eller bare social udsatte, som jo ikke går ind og tjekker deres E-boks” (bilag 5: 5). 

Det er interessant at overveje mulighederne for at imødekomme disse problematikker gennem 

en funktion, hvor en patient ville kunne modtage nødvendige informationer og viderestilles til 

e-boks. Det ville både give behandleren mulighed for at være sikker på at beskederne bliver 

læst, og patienten mulighed for nemt og uden problemer kan tilgå informationen. Frem for det 

nuværende alternativ med fysisk post.  

 

Analyse af Diabetes.dk 

Diabetes Foreningens hjemmeside, diabetes.dk, er en vidensbank som både patienter og 

borgere kan tilgå. Øverst på siden er der lavet faner, hvor man ved en klikfunktion kan tilgå det 

ønskede. De er delt op således, at der både kan læses om T1DM og T2DM, se på opskrifter og 

læse om diabetes for børn og unge. Klikker man på en af fanerne åbner den sub-faner med 

forskellige emner. 

Billede 2: Screenshot af forsidens menuvlg på diabetes.dk 
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Det er generelt nemt at tilgå den overordnede viden omkring diabetes, men hvis man vil gå 

dybere til værks på siden, begynder det at blive mere rodet. Vil man eksempelvis ind og læse 

nærmere om “Fakta om diabetes 2”, kan man finde denne sektion i bunden af siden, som ellers 

ikke er tilgængelige fra menuen. Herfra bliver det hurtigt en labyrint for at finde den relevante 

information, man leder efter. 

 

 
Billede 3: Screenshot af bunden af fanen “Fakta om diabetes 2” fra Diabetesforeningens 

hjemmeside, Diabetes.dk 

 

Vi brugte hjemmesiden til at søge information til dette projekt. Der var mange af de relevante 

sider, som vi kun kunne finde gennem google søgninger. Det endte derfor hurtigt med, at vi 

sad med mange internet-tabs åbne for at få det samlede overblik over sygdommen. 

Fra problem til løsning 
Dette afsnit vil præsentere vores endelige design af et løsningsforslag til analysens 

problematikker. Afsnittet vil tage læseren med ind over vores overvejelser og beslutninger til 

designet igennem et tilhørende designrationale og evaluering.  

Vi har på baggrund af vores foregående tematiske analyse identificeret nogle generelle 

problematikker og tilsvarende løsningskrav i vores tematiske analyse, som er en del af aktivitet 

4 i SDSM. Skemaet kan findes i bilag 8. Vi har derefter evalueret de generelle løsningskrav i 
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forhold til vores specifikke cases, som er en del af aktivitet 5 i SDSM. Vi har på denne baggrund 

kunne konstatere, at der er særligt en problematik, der har behov for redefinering i forhold til 

dens løsning, som næste afsnit kort vil præsentere.  

 

The wicked problem  
Vores ene problematik omhandler mangel på information om sygdom og behandling fra danske 

diabetesspecialister samtidig med en overflod af information om sygdom og behandling, som 

ikke nødvendigvis er faglig begrundet af danske diabetesspecialister. Det skaber forvirring og 

mangel på overskud for patienterne til at undersøge deres sygdom på egen hånd. Til denne 

problematik havde vi forestillet os løsninger, som kunne imødekomme dette, hvori vi blev 

opmærksomme på yderligere grene af problematikker, der ledte til redefinering af 

kerneproblematikken.  

På baggrund af informanternes fortællinger kunne vi se et gennemgående problem i, at de fleste 

af informanterne er velinformeret i deres egen søgen, men efterspurgte mere information fra 

sundhedsfagligt personale. I vores søgen af information om T2DM til denne analyse, kunne vi 

se, at der generelt ligger rigtig meget viden om sygdommen og behandling på forskellige 

platforme, som blandt andet diabetes.dk. Patienter får derudover også udleveret pjecer om 

sygdommen og behandlingen ved diagnosticeringen. Vi havde derfor svært ved at forestille os 

en løsning til denne problematik, da løsningen egentlig er eksisterende. Kendetegnet ved 

wicked problems er at løsningen også redefineres af problematikkens fremtidige 

begrænsninger ("Designtænkning", n.d.). Hvad man tidligere har kunne forestille sig som en 

tilstrækkelig løsning, er ikke nødvendigvis løsningen i dette tilfælde. Der er massere 

tilgængelig velbegrundet viden fra sundhedsfagligt personale, men patienter med T2DM føler 

dog stadig utilstrækkelig viden. Vi forestillede os med nye briller årsagerne til denne 

problematik og konstaterede, at det ikke nødvendigvis handler om mængden af velbegrundet 

viden fra sundhedsfagligt personale, men hvordan denne viden bliver formidlet til patienterne. 

Disse overvejelser bekræftes også af Lisbeth vores informant fra Steno Diabetes Center, som 

udtaler:  

 

“Men det der også nogle gange er herdlen, det er jo at den gruppe vi har rigtig svært 
ved at nå, dem skal vi nå på nogle andre måder end at de for eksempel skal læse en hel 
masse. For det er det der er svært. Altså så tænker vi rigtig akademisk "så laver vi sådan 
en vidensbank, så kan man gå der ind og søge og sådan noget".  Hvad nu hvis man ikke 
bryder sig om at læse? Vi har måske også en eller anden barrierer i forhold til at det er 
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nogle mennesker som agerer på en helt anden måde end det vi er vant til i 
behandlersystemet.” (bilag 5: 14). 

 

Vores redefinering af kerneproblemet ledte dernæst til en redefinering af løsningen, som endte 

ud i en konklusion om at skabe et værktøj, der ikke bare bidrager med viden til patienter med 

T2DM, men i høj grad har den rette formidling til patienten for øje. Disse overvejelser ledte til 

vores design, NemSundhed, som bliver præsenteret i næste afsnit.  

 

Præsentation af vores design: NemSundhed  
For at give læseren yderligere indsigt i vores tanker om designet af NemSundhed har vi lavet 

en visuel fremstilling af App’en, som bliver præsenteret herunder. Vi bevæger os i dette afsnit 

ind på designet af en løsning til det specifikke problem, som er en del af aktivitet 6 i SDSM. 

Dette vil blive efterfuldt af et designrationale, som dækker over vores overvejelser og 

beslutninger i forhold til designet.  

Visuel fremstilling af NemSundhed  

   
Billede 4: Menu til NemSundhed.  Billede 5: Kalender funktionen Billede 6: Logbog funktionen 
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Billede 7: E-boks viderestillingen Billede 8: Kontakt funktionen Billede 9: Vidensbank funktionen 

NemSundhed’s visuelle karakter  
NemSunhed skal være visuel overskuelig. Brugeren skal nemt kunne overskue og navigere 

rundt i app’ens funktioner. Dette bliver gjort i et minimalistisk design i app’ens forside, hvor 

brugeren bliver præsenteret for en cirkel menu med illustrative ikoner over app’ens funktioner. 

I vidensbanken bliver kategorierne ligeledes præsenteret overskueligt med illustrative ikoner 

og klik funktioner, som brugeren nemt kan navigere rundt i frem for en burger- eller listemenu, 

hvor brugeren kan blive tabt i uoverskueligheden.  

Vidensbanken  
Vidensbanken er app’ens primære funktion og formål. Vidensbanken skal præsentere læseren 

for information og viden om sygdommen og behandlingen, som sundhedsfagligt personale skal 

skræddersy til den enkelte. Det vil sige, at der skal tages højde for patienters individuelle behov 

for viden i forhold til deres behandling.  

Vidensbanken skal formidle viden på en måde, som møder patientens behov. Der skal derfor 

tages højde for de individuelle patienters overskud og engagement i sygdommen og 

behandlingen. Det skal gøres ved hjælp af illustrationer, videoer og tekst, som ikke bliver 

fremstillet af akademisk natur, men i stedet søger at imødekomme patienternes 

forståelsesrammer.  
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Kalender 
Kalenderen er en funktion som skal organisere aftaler med sundhedsfagligt personale i 

behandlingen. Aftaler i kalenderen kan indeholde noter, der uddyber informationer om den 

pågældende aftale eller hvis de skal være opmærksomme på noget, som for eksempel hvad de 

gøre op til aftalen, hvad de skal medbringe eller hvorvidt der er behov for at pårørende også 

deltager. På denne måde skaber denne funktion et bedre overblik og et mere struktureret 

behandlingsforløb for patienten. 

 

Logbog 
Logbogen skal være et værktøj, hvori man kan notere sig sine blodsukkertal, mad, motion, 

motivation og lignende. Det vil også være her det bliver muligt at skrive, hvis man begynder 

på et kosttilskud eller på andre alternative behandlinger. Sundhedsfagligt personale kan følge 

med i denne funktion, og dermed være opmærksom på patientens eget initiativ i behandlingen 

og rådgive patienten derefter.  

 
Kontakt 
Den næste funktion er en kontaktfunktion mellem sundhedsfagligt personale og patient. 

Patienten skal kunne stille sine spørgsmål, når de opstår, frem for at skrive dem ned og vente 

til næste konsultation eller telefonisk kontakt. Det er også her, at patienten kan udtrykke, hvis 

der er behov for andet viden i vidensbanken. Sundhedsfagligt personale skal kunne svare 

patienten inden for en overskuelig fremtid, hvorefter en notifikation vil gøre patienter 

opmærksom på, at der er kommet svar.  

e-boks 
Mere af den information patienterne modtager bliver modtaget via e-boks. NemSundhed skal 

have en videreførelse til e-boks, hvor patientfølsomme informationer sendt til den specifikke 

patient vil kunne læses. 

Evaluering af design 
Denne evaluering er en ex ante evaluering af det specifikke løsningsforslag, som er en del af 

aktivitet 7 i SDSM. Vi har til at evaluere vores design forestillet os, hvordan produktet ville 
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kunne ændre på informanternes behandlingsforløb ud fra deres fortællinger. Vi har til at 

visualisere denne process lavet et storyboard over brugen af app’en, som kan findes i bilag 9. 

For en mere målrettet information, vil NemSundhed for en patient som Anders kunne bidrage 

med relevant viden til hans specifikke behandlingsforløb. Anders har svært ved at lytte til 

sundhedsfagligt personales anbefalinger om dosering af insulin, fordi han gennem generel 

information om insulin og blodsukkertal er blevet for besat af normalen.  

For en patient som Bernd, der er så velinformeret og som formand for en diabetesforening i 

hans lokalområde, er behovet for en funktion som NemSundhed’s vidensbank nok tæt på ikke 

eksisterende. Man kunne dog forestille sig, at NemSundhed’s øvrige og mere organiserende 

funktioner kunne være brugbare for Bernd, da han selv nævner, at han ofte glemmer sin 

insulinpung, som kan være et tegn på mangel på overskud.  

I Bentes tilfælde blev vi introduceret til en T2DM patient, hvis sygdom i høj grad afviger fra 

normalen. Sundhedsfagligt personale har svært ved at forklare Bentes symptomer og udfald i 

sygdommen, og vidensbanken kan ikke bidrage med meget til Bentes behandling, med mindre 

at sundhedsfagligt personale bliver klogere på Bentes sygdom. Dog kan Bente bruge logbogen 

til at registrere vigtige informationer om hendes hverdag og symptomer, som deles med 

sundhedsfagligt personale.   

For patienter som Doris og Edwin, der ofte afviger fra sundhedsfagligt personales anvisninger 

om, hvordan de burde leve med deres sygdom, kan NemSundhed bidrage med skræddersyet 

viden og rådgivning til, hvordan man kan lære at leve med sygdommen. Især Edwin har svært 

ved at se konsekvenserne af sygdommen. Her kunne app’en bidrage med viden formidlet på en 

måde, så patienter som Doris og Edwin kan forstå konsekvenserne af deres handlinger.  

Tanja og Maj-Brit er ny diagnosticerede patienter. Man kunne forestille sig, at de organiserende 

funktioner vil være særligt anvendelige i deres tilfælde. Kontakt og kalenderfunktionerne kan 

danne overblik i deres behandlingsforløb, og logbogen kan bidrage til at patienterne nemmere 

kan sætte sygdommen i perspektiv til deres eget liv. Både Tanja, Maj-Brit og Kirsten har ikke 

følt at den viden, de har fået fra sundhedsfagligt personale, har været tilstrækkelig. Det er noget 

der skal imødekommes med den skræddersyede vidensbank i NemSundhed.  

På baggrund af den specifikke evaluering vurderer vi, at da app’ens funktioner er personlige 

vil brugeren knytte sig mere til produktet, end hvis produktet var opbygget omkring generisk 

information. Der vil dermed blive dannet et bånd mellem bruger og produkt, så det 

forhåbentligt vil være muligt at fastholde brugerne på længere sigt. 

Ved at have den rigtige vidensformidling for øje mener vi, at patienter der førhen blev 

overvældet af svært læseligt stof om T2DM, i højere grad vil være tilbøjelige til at tillærer sig 
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den viden og information, de bliver præsenteret for. På denne måde vil de ressourcesvage 

patienter ikke føle sig fortabt i behandlingen og have muligheden for at kunne blive uddannet 

i sygdommen, på lige fod med mere ressourcestærke patienter. Dog kan en udfordring være, at 

det forventes at patienten sætter sig ind i endnu et nyt værktøj. Selvom behandleren kan 

instruere dem i brugen af NemSundhed, kan det potentielt virke overvældende at skulle lære 

endnu et værktøj, især for patienter med manglende overskud. Vi har til dette projekt fundet 

det interessant at inddrage social ulighed i vores undersøgelse. Baggrunden for designet har 

dog i mindre grad haft social ulighed for øje i vores empiriske indsamling af materiale. Vi vil 

derfor i det efterfølgende afsnit diskutere fordele og ulemper ved vores design i forhold til 

social ulighed.  

Evaluering af design med fokus på social ulighed  

Flere undersøgelser viser, at der er en generel social ulighed i dødelighed. Det vil sige, at 

personer med en bedre socioøkonomisk baggrund og højere uddannelsesniveau generelt lever 

længere end personer med en dårligere socioøkonomisk baggrund og et lavere 

uddannelsesniveau. Tidligere undersøgelser viser også, at patienter med T2DM har en større 

dødelighed end patienter uden. Et studie fra Aarhus Universitet viser, at der yderligere også er 

en sammenhæng mellem en tidligere død for patienter med T2DM og socioøkonomisk status 

(Niedziella, 2015). I en undersøgelse fra diabetesforeningen ses det, at diabetikere med lang 

uddannelse har 26% lavere risiko for tidlig død, de får diagnosen fem år tidligere og de har 

henholdsvis 14% og 10% lavere risiko for mindre og svære komplikationer (Jakobsen, 2016).  

Konsekvenserne af social ulighed i T2DM viser sig derfor at være fatale, men hvordan bliver 

der arbejdet med social ulighed i behandlingen af T2DM og i hvor høj grad kan vores design 

af NemSundhed styrke behandlingen i forhold til social ulighed?  

Patientuddannelse er et nøgleord i behandlingen af T2DM. Det kommer særligt til udtryk i 

tiltaget om læringssættet fra 2010 fra Diabetesforeningen, Region Syddanmark og Steno 

Diabetes Center til sundhedsfagligt personale, som vi redegjorde for i afsnittet om social 

ulighed. Læringssættet indeholder ni aktiviteter, som skal effektivisere behandlingen af T2DM 

hos de udsatte patienter (Vestergaard, 2015). Vores design af NemSundhed imødekommer ikke 

alle de sundhedspædagogiske tiltag i de ni aktiviteter, men der er dog flere sammenhænge, hvor 

man kan diskutere fordele og ulemper ved et design som NemSundhed. 

Den første aktivitet der bliver præsenteret i læringssættet er ‘vores spilleregler’, hvor behandler 

og patient bliver enige om behandlingsforløbet. Flere patienter har givet udtryk for en mangel 
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på at blive set eller hørt, og at de ikke har fået den støtte, de har haft brug for tidligere i deres 

samarbejde med sundhedsfagligt personale (Vestergaard, 2015: 50). Det er umiddelbart ikke 

noget, som vores design kan imødekomme, men det er forudsætningskrav for succesen af 

brugen af vores design, at behandler og patient har fastlagt fælles forudsætninger for 

behandlingen, som indholdet af NemSundhed derefter kan struktureres efter.  

Den næste aktivitet er ‘min kontakt til fagpersoner’, som er en øvelse hvor patienten skal blive 

bedre til at navigere i sundhedsvæsenet og give overblik over hvilke kontaktpersoner, de er sat 

i forbindelse med (Vestergaard, 2015: 51). Denne aktivitet er noget, som vores produkt har for 

øje. NemSundhed søger i høj grad at give plads til bedre information og oplysning om 

sygdommen og behandling. Det er derfor en mobil applikation, der samler på denne type 

oplysninger, som igen er skræddersyet efter den individuelle patient.  

Den tredje aktivitet er ‘min nære verden’. Denne aktivitet skal give behandleren mere 

information om diabetikerens hverdag, for på bedst mulig vis at skræddersye et 

behandlingsforløb (Vestergaard, 2015: 51). Man kunne dog på baggrund af vores tidligere 

empiriske materiale forestille sig komplikationer i den forbindelse, især med et større fokus på 

de udsatte i behandlingen. Vores ene informant Lisbeth, overlægen fra Steno Diabetes Center, 

adresserer vanskeligheden i at få patienter til at indrømme, når de i deres hverdag gør ting, der 

stritter imod anvisningerne til en sundere livsstil (bilag 10). En anden undersøgelse udarbejdet 

af Kompetencecenter For Patientoplevelse og Region Hovedstaden viser, at sårbare 

diabetespatienter ofte udebliver fra kontrol i dårligere perioder, fordi de skammer sig over 

udfaldet og ønsker chancen for at rette op på dårligt behandlingsforløb, inden de skal stå ansigt 

til ansigt med deres behandler (Porsborg Nielsen, Ørskov Kølbæk & Halling Kehlet, 2018: 36). 

En anden årsag til at særligt sårbare patienter har svært ved at informere om deres hverdag, er 

fordi sygdommen oftest overskygges af andre udfordringer i hverdagen. Disse patienter er 

derfor også i højere risiko for at blive tabt i deres behandling, hvis de ikke får nok 

opmærksomhed fra deres behandler (Porsborg Nielsen, Ørskov Kølbæk & Halling Kehlet, 

2018: 44). Det er altså en vigtig del af behandlingen, at sundhedsfagligt personale er oplyste 

om patientens hverdag på godt og ondt. Vores design af NemSundhed ville ikke kunne bidrage 

særligt til denne problematik, da der her er behov for sundhedspædagogiske værktøjer til at 

skabe en bedre tillidsbånd mellem behandler og patient, som skal resultere i tryggere rammer 

for en personlig dialog. Hvis behandler og patient ikke har det rette tillidsbånd kunne man 

forestille sig, at patienten vil føle sig overvåget eller tage det som et slag i hovedet, når patienten 

gøre noget, der afviger fra sundhedsfaglige råd og anvisninger til sygdommen. Vores design 

bidrager med mulighed for en logbogs funktion, som patienten, med forudsætningerne om et 
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bedre forhold til behandleren, ville kunne benytte til at dele de sårbare informationer om deres 

hverdag.  

Den fjerde og femte aktivitet ‘min dag’ og ‘hvor er jeg’ er en øvelse, der er beregnet til 

individuel konsultation og målsætning (Vestergaard, 2015: 51). NemSundhed kan afhjælpe 

disse aktiviteter, da indholdet af app’en er skræddersyet information til den enkelte, som skal 

styrke patientens viden i det individuelle sygdomsforløb. Vores endelige design tilbyder også 

en vidensbank, som er særlig at foretrække for ressourcesvage patienter, da læringen i app’en 

skal være tilgængelig med visuelle illustrationer og videoer frem for tungt læseligt stof. Dog 

kan succesen af designet være afhængig af, at sundhedsfagligt personale informerer om app’en 

og motiverer de sårbare patienterne til at bruge den, fordi det ofte er denne patientgruppe som 

har mangel på overskud til selv at tage initiativ i behandlingen.  

De resterende aktiviteter i læringssættet er mere sundhedspædagogiske og er svære at overføre 

til et digitalt produkt.  

Vores design kan altså lette nogle af de nyere tiltag omkring social ulighed i T2DM, men der 

er i højere grad også behov for en mere personlig rådgivning og vejledning mellem behandler 

og patient. Et af vores hovedkrav for vores endelige design var at imødekomme problematikken 

i at behandlingen er subjektiv. Vi så i vores empiriske materiale, hvordan hver patient 

performer deres sygdom forskelligt og har forskellige behov i behandlingen. Vores design 

møder dette krav ved særligt at lægge vægt på, at indholdet af app’en skal være skræddersyet 

til den enkelte patients behov og sygdomsforløb. Som også adresseret tidligere er der samme 

behov, når vi taler om problematikker vedrørende social ulighed i T2DM. Den administrerende 

direktør for Diabetesforeningen, Henrik Nedergaard, siger i en artikel om social ulighed i 

T2DM at “hvis vi skal tilbyde en lige behandling til folk, skal vi være klar til at behandle folk 

forskelligt. Den højtuddannede skal nok have lidt mindre hjælp, mens indsatsen overfor de med 

kort uddannelse skal øges markant” (Jakobsen, 2016). Lisbeth fra Steno Diabetes Center 

tilføjer i denne sammenhæng, at de ressourcesvage ofte er uoplyste om sygdommen og 

symptomerne, og at de ikke i samme grad som de ressourcestærke selvstændigt tilegner sig 

nødvendig viden om sygdommen (bilag 5: 11). En del af forskelsbehandlingen i social ulighed 

i T2DM kræver altså også en større opmærksomhed på vidensformidling, der passer til den 

sårbare gruppes behov, som vores design også søger at efterkomme.  
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Konklusion 
T2DM er et stigende problem, som har fatale konsekvenser for de sygdomsramte, og som hvert 

år koster samfundet mange penge i blandt andet produktivitetstab og sundhedspleje. Der er et 

derfor et behov for at effektivisere behandlingsforløbet for T2DM.  

Behandlingen af T2DM lægger stor vægt på selvmonitorering og patientuddannelse. Det er en 

sygdom, der kan have forskellige behov afhængig af den individuelle patient. Vores 

undersøgelse viser, at der opstår et bredt spænd af problematikker for patienterne i deres 

sygdomsforløb. Nogle af disse problematikker har de selv direkte adresseret og andre har været 

at tyde på baggrund af deres fortællinger. Et af resultaterne fra undersøgelsen er, at T2DM er 

en usynlig sygdom, der tidligt i sygdomsforløbet oftest kun bliver konkretiseret i den fysiske 

behandling.  Et andet resultat omhandler sygdommen som subjektiv både i forhold til hvordan 

patienterne performer sygdommen, og hvordan sygdommen skal behandles. Vi kan konkludere 

at disse to resultater i høj grad interagerer med og er afhængige af hinanden, da man i 

behandlingen af diabetes er nødt til at have den individuelle patients behov for øje.  

I vores designprocess blev et særligt resultat af analysen tydelig. Det var i forbindelse med 

kontrolleret information, hvor vi i løbet af vores tematiske analyse konkluderede en mangel på 

viden og information fra sundhedsfagligt personale. I definitionen og evalueringen af et 

løsningskrav til denne problematik blev det tydeligt, at problematikken havde brug for en 

redefinition. Løsningen var nemlig ikke bedre kontrol af information og viden fra 

sundhedsfagligt personale, men i stedet en bedre formidling af viden til sygdomsforløbet, der 

skal tilpasses efter de individuelle patienters forståelsesrammer. Dette endte med at blive 

baggrunden for vores design af app’en NemSundhed. Vi kunne i evalueringen af designet se, 

hvordan flere af problematikkerne fra vores empiriske materiale kunne lettes ved en eventuel 

implementering af NemSundhed. Denne evalueringsproces har været imaginær, da vi i dette 

projekts designproces har været begrænset til projektets niveau, omfang og tid. I brugen af 

SDSM som vores design teoretiske og metodiske tilgang, er vores designproces stoppet ved 

aktivitet 7, som er konstruktionen af en fysisk prototype, der i aktivitet 8 kan implementeres 

og evalueres yderligere.  

Vi har i vores projekt indledt et fokus på social ulighed, men formår ikke at trække fokusset 

med ind i vores empiriske dataindsamling i tilstrækkelig grad til at kunne bruge det som en 

vinkel i designet af vores endelige produkt. Vi har dog diskuteret hvorvidt designet af 

NemSundhed kan imødekomme nogle af de redegjorte behandlingstiltag i forbindelse med 

social ulighed i T2DM. Vi kan på den baggrund konkludere, at vi med vores design ikke har 
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opfundet den dybe tallerken til at bekæmpe social ulighed i T2DM. Men selvom vi ikke har 

haft et større fokus på social ulighed i vores empiriske undersøgelse, kan NemSundhed med de 

rette forudsætninger mellem behandler og patient dog være et effektivt værktøj i behandlingen 

af T2DM for sociale udsatte. Dette sker, da NemSundhed organiserer og strukturerer et 

skræddersyet behandlingsforløb gennem bedre vidensformidling og organisering til 

patientuddannelse.  

 
 
  



 47 

Litteraturliste 
 
About - LEO Innovation Lab. Retrieved 16 December 2019, from 
https://leoinnovationlab.com/about/ 
 
Apps og andre værktøjer til hverdagen med diabetes 2. (2019). Retrieved 16 December 2019, 
from https://diabetes.dk/diabetes-2/egenomsorg-og-foelgesygdomme/apps-og-andre-
vaerktoejer-til-hverdagen-med-diabetes-2.aspx  
 
Almdal, T. (2019). Hyperglykæmi ved type 2-diabetes. Retrieved 22 November 2019, from 
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hormoner-og-
stofskifte/sygdomme/diabetes-type-2-hvad-er-det/hyperglykaemi-ved-type-2-diabetes-hoejt-
blodsukker/  
 
Almdal, T. (2019). Insulinresistens. Retrieved 22 November 2019, from 
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hormoner-og-
stofskifte/sygdomme/diabetes-type-2-hvad-er-det/insulinresistens/  
 
Almdal, T. (2019). Type 2 diabetes. Retrieved 24 November 2019, from 
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hormoner-og-
stofskifte/sygdomme/diabetes-type-2-hvad-er-det/type-2-diabetes/  
 
Arnskov Nielsen, K. (2019). Diabetes og økonomi | Hvad koster diabetes samfundet? | 
Diabetesforeningen. Retrieved 16 December 2019, from https://diabetes.dk/presse/diabetes-i-
tal/diabetes-og-oekonomi.aspx  
 
Bagge Hansen, K., Bjerregaard-Andersen, M., Schou Andersen, T., Breum, L., Meldgaard 
Bruun, J., & Højlund, K. et al. (2011). NBV Endokrinologi: Behandling og kontrol af Type 2 
Diabetes. Retrieved 11 December 2019, from http://www.endocrinology.dk/index.php/1-
diabetes-mellitus/nbv-endokrinologi-behandling-og-kontrol-af-type-2-diabetes-t2d-diabetes-
arskontrol-nyopdaget-diabetes-2-peroral-behandling-insulin-behandling-
kolesterolbehandling-blodtryksbehandling-glp1-og-dpp4  
 
Behandling af diabetes 2 (sukkersyge). (2018). Retrieved 26 November 2019, from 
https://diabetes.dk/diabetes-2/fakta-om-diabetes-2/behandlingskvalitet.aspx  
 
Blodsukker og måling. (2018). Retrieved 26 November 2019, from 
https://diabetes.dk/diabetes-2/fakta-om-diabetes-2/blodsukker.aspx  
 
Brinkmann, S., & Tanggaard, L. (2015). Kvalitative metoder (2nd ed.). København: Hans 
Reitzel. 
 
Coroli Frandsen, H. (2017). Rygestop kan redde dit liv med diabetes. Retrieved 16 December 
2019, from https://diabetes.dk/aktuelt/nyheder/nyhedsarkiv/2017/rygestop-kan-redde-dit-liv-
med-diabetes.aspx  
 
Danholt, P. (2008). Interacting Bodies: Posthuman Enactments of the Problem of Diabetes 
(Ph.D.). Roskilde Universitet. 
 



 48 

DEN NATIONALE DIABETESHANDLINGSPLAN. (2017). Retrieved 16 December 2019, 
from https://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2017/Den-Nationale-
Diabetes-Handlingsplan/2National%20diabeteshandlingsplan.pdf  
 
Designtænkning. Retrieved 16 December 2019, from 
https://innovation.sites.ku.dk/model/design-thinking/?fbclid=IwAR2wBod6Xd7Xo5-
_uqgiHxB2PTkif3VB0iDJku-c6n2-2WmS0a1audObt8Q 
 
Diabetes. (2017). Retrieved 22 November 2019, from 
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hormoner-og-
stofskifte/illustrationer/animationer/diabetes/  
 
Fakta om diabetes 1. (2018). Retrieved 22 November 2019, from https://diabetes.dk/diabetes-
1/fakta-om-diabetes-1.aspx  
 
Friis-Hansen, L. (2019). Hb(B)-Hæmoglobin A1c. Retrieved 22 November 2019, from 
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/undersoegelser/blod-og-urinproever/hbb-
hemoglobin-a1c/  
 
Insulin- og GLP-1-behandling og diabetes 2. (2018). Retrieved 24 November 2019, from 
https://diabetes.dk/diabetes-2/fakta-om-diabetes-
2/behandlingskvalitet/insulinbehandling.aspx  
 
Jakobsen, M. (2016). Lavtuddannede rammes hårdest af diabetes. Retrieved 16 December 
2019, from https://diabetes.dk/aktuelt/nyheder/nyhedsarkiv/2016/lavtuddannede-rammes-
haardest-af-diabetes.aspx  
 
Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). InterView (2nd ed., pp. 125-126). København: Hans 
Reitzels Forlag. 
 
Hansen, Erik J. (2017). klasse | Gyldendal - Den Store Danske. Retrieved 25 November 2019, 
from http://denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Sociologi/Samfund/klasse  
 
Hansen, Erik J. (2017). social ulighed. Retrieved 25 November 2019, from 
http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Sociologi/Samfund/social_ulighed  
 
Kan vi mindske den sociale ulighed i type 2-diabetes?. (2018). Retrieved 25 November 2019, 
from https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/kan-vi-mindske-den-sociale-ulighed-i-type-2-
diabetes  
 
M. Bruun, J., & Christiansen, T. (2009). Diabetes og overvægt. Retrieved 24 November 
2019, from https://www.netdoktor.dk/overvaegt/diabetesogovervaegt.htm  
 
Niedziella, L. (2015). Social ulighed påvirker dødeligheden af diabetes. Retrieved 16 
December 2019, from https://meprica.au.dk/nyheder/nyhed/artikel/social-ulighed-paavirker-
doedeligheden-af-diabetes/?fbclid=IwAR2JEgJFLHRBTHAMdwFeq2d2tFojRYyo-
nCPV4HUbXz04NpGp5YshW_Dc2g  
 
Offset, C. (2013). Følgesygdomme til diabetes. Retrieved 25 November 2019, from 
https://diabetes.dk/media/345304/F%C3%B8lgesygdomme-til-diabetes.pdf  



 49 

 
Porsborg Nielsen, A., Ørskov Kølbæk, C., & Halling Kehlet, K. (2018). LIVET MED 
DIABETES - Sårbare diabetespatienters fortællinger. Retrieved 16 December 2019, from 
https://patientoplevelser.dk/files/dokumenter/arrangementer/gaa-hjem-moeder/2018/Socialt-
saarbare/livet-med-diabetes_-_saarbare-diabetespatienters-fortaellinger.pdf  
 
Baskerville, R., Pries-Heje, J., & Venable, J. (2014). Soft Design Science Methodology. I J. 
Simonsen, C. Svabo, S. M. Strandvad, K. Samson, M. Hertzum, & O. E. Hansen (red.), 
Situated Design Methods (s. 77-95). Cambridge, Massachusetts: MIT Press. Design thinking, 
design theory, Nr. [6] 
 
Bell, S., Berg, T., & Morse, S. (2019). Towards an Understanding of Rich Picture 
Interpretation. Retrieved from 
https://www.researchgate.net/publication/330346129_Towards_an_Understanding_of_Rich_
Picture_Interpretation  
 
Sklander Hansen, N. (2018). Brugen af teknologiske behandlingsredskaber og andre 
hjælpemidler til tracking og selvmonitorering. Retrieved 12 December 2019, from 
https://diabetes.dk/media/16573359/Diabetesforeningen_2018_Teknologi_Rapport.pdf  
 
Sundhedsstyrelsen. (2018). ANBEFALINGER FOR MÅLRETTET OPSPORING AF TYPE 2-
DIABETES I KOMMUNERNE. København. Retrieved from https://www.sst.dk/-
/media/Udgivelser/2018/Anbefalinger-maalrettet-opsporing-
diabetes.ashx?la=da&hash=A947087DDB4DF7F6E76C8D2871BB830166A71623  
 
Sundheds- og Ældreministeriet. (2019). DEN NATIONALE DIABETESHANDLINGSPLAN 
(pp. 21-47). København. Retrieved from 
http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2017/November/~/media/2National%20diabe
teshandlingsplan.pdf  
 
Symptomer på diabetes 1 Diabetesforeningen. (2018). Retrieved 22 November 2019, from 
https://diabetes.dk/diabetes-1/fakta-om-diabetes-1/symptomer.aspx  
 
Symptomer på diabetes 2 Diabetesforeningen. (2019). Retrieved 24 November 2019, from 
https://diabetes.dk/diabetes-2/fakta-om-diabetes-2/symptomer.aspx 
 
Tabletbehandling. (2018). Retrieved 26 November 2019, from https://diabetes.dk/diabetes-
2/fakta-om-diabetes-2/behandlingskvalitet/tabletbehandling.aspx  
 
Ulighed i sundhed. (2019). Retrieved 25 November 2019, from 
https://www.sst.dk/da/Viden/Ulighed-i-sundhed/Ulighed-i-sundhed 
 
Venable, J. (2014). Using Coloured Cognitive Mapping (CCM) for Design Science Research. 
Perth: Curtin University. 
 
Vestergaard, S. (2015). NYT LÆRINGSSÆT. Retrieved 16 December 2019, from 
https://diabetes.dk/media/10965356/Artikel-nyt-l%C3%A6ringss%C3%A6t-i-
sundhedsp%C3%A6dagogik.pdf?fbclid=IwAR0yzQWC5ayciZZmrjB-
5KzzpRg4OlbhSInXO7q1XX3yP1gB4EX0wGWxUgw  
 



 50 

Willems, D. (2000). MANAGING ONE’S BODY USING SELF-MANAGEMENT 
TECHNIQUES: PRACTICING AUTONOMY. Netherlands: Kluwer Academic Publishers. 
 
Årsager til diabetes 1. (2018). Retrieved 22 November 2019, from 
https://diabetes.dk/diabetes-1/fakta-om-diabetes-1/aarsager-til-diabetes-1.aspx  
 
Årsager og indsatser. (2019). Retrieved 25 November 2019, from 
https://www.sst.dk/da/Viden/Ulighed-i-sundhed/Ulighed-i-sundhed/AArsager-og-indsatser  
 
 


