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Bilag A: interview guide.  

A1: Interviewguide til patienter. 

Interviewguide til semistrukturerede interview 

Briefing    

 

Præsentation af interviewerne 

og projektets formål  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rammerne for interviewet  

 

 

 

 

 

 

 

Hvem er vi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formålet med interviewet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidsramme 

 

 

 

 

Gruppen består af: Kristina, 

Michael, Rikke og Tine. Vi 

læser en humanistisk-

teknologisk 

bacheloruddannelse på 

henholdsvis 3. semester og 5. 

semester på Roskilde 

Universitet, hvor vi blandt 

andet læser datalogi, 

informatik, psykologi og 

historie.  

 

Formålet med interviewet er: 

At få et indblik i hvordan 

kommunikationen foregår i 

mødet mellem patienter og 

praktiserende læger, og om 

kommunikationen kan styrkes 

gennem en datalogisk løsning. 

 

 

Interviewet kommer til at tage 

under én time.  

 

 

Vi vil gøre dig opmærksom 

på, at interviewet bliver 

optaget på diktafon. Dette 
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Gøre opmærksom på, at 

interviewet optages på 

diktafon 

 

 

 

 

 

 

Anonymisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rollefordeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redegørelse 

 

 

 

 

 

gøres for at støtte vores 

hukommelse, hvortil 

optagelsen vil blive 

transskriberet, og vil indgå i 

vores projektarbejde. 

 

Interviewet vil blive behandlet 

fortroligt.  

I opgaven vil dine udsagn 

blive anonymiseret, så det 

ikke kan ledes tilbage til dig.  

 

 

 

Min opgave er at stille 

spørgsmål og min 

medinterviewers funktion er 

at tage notater undervejs, styre 

diktafonen og evt. stille 

opfølgende spørgsmål 

undervejs i interviewet.  

 

 

Du må endelige spørge, hvis 

der er noget, at du er i tvivl om 

eller ikke forstår undervejs i 

interviewet. Vi vil gøre dig 

opmærksom på, at du deltager 

frivilligt i interviewet, og at du 

altid kan trække dit samtykke 

tilbage. Du kan fravælge at 

besvare de enkelte spørgsmål, 
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Præsentation af informanten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informanten præsenterer sig 

selv  

 

 

 

Viden og færdigheder i 

forhold til teknologi 

 

 

 

da vi også kan komme ind på 

personfølsomme emner. 

 

 

Vil du præsentere dig selv? 

(Navn, alder, 

uddannelse/erhverv, fritid)  

 

 

Har du anvendt/anvender 

teknologi, som for eksempel 

computer, mobiltelefon, spil, 

robotter m.m.? Hvis ja, 

anvender du teknologi 

indenfor sundhedsvæsenet? 

 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

 

Erfaringer med kommunikation i mødet 

mellem patient og praktiserende læge: 

 

 

Har du en fast læge, og hvor lang tid har du 

været tilknyttet din nuværende praktiserende 

læge? 

 

Fortæl mig om et typisk besøg hos din læge? 

 

Hvordan følte dig behandlet, når du talte med 

din læge?  

• Hvilken følelse kan du knytte til din 

oplevelse af lægebesøget? 
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Forstår du, hvad din læge kommunikerer til 

dig?  

• Hvis ja, hvad er medfaktorer til en 

flydende dialog, hvor du forstår din 

læge? Formuler et scenarie, hvor 

kommunikationen flyder let og 

forståeligt. Hvad kan gøre, at du vil få 

svært ved at forstå, hvad din læge 

kommunikerer til dig? 

• Hvis nej, hvornår er det svært at forstå, 

hvad din læge kommunikerer til dig? 

Formuler et scenarie, hvor du har svært 

ved at forstå, hvad din læge 

kommunikerer til dig. Hvad kan gøre 

kommunikationen mere let og 

forståelig? Har dette problem ført til at 

du skiftede læge? 

 

Føler du dig forstået af din læge?  

• Hvis nej, beskriv hvad der gør, at du 

ikke føler dig forstået? Hvilke 

situationer oplever du det i? Hvad kan 

gøre, at du vil føle dig forstået? 

• Hvis ja, beskriv hvad der gør, at du 

føler dig forstået? Hvilke situationer 

oplever du det i? Hvad kan gøre, at du 

ikke vil føle dig forstået? 

 

Hvordan er kommunikationen mellem dig og 

din læge? 
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• Hvordan forbereder du dig på 

kommunikationen med din læge? 

Laver du lister eller andet? 

• Hvordan kan kommunikationen 

mellem dig og din læge forbedres? 

• Hvad er vigtigt i kommunikationen 

med din læge for at du kan få udtrykt 

dine sygdomssymptomer? 

Hvad tror du, at konsekvenserne af 

mangelfuld kommunikation mellem patient 

og praktiserende læge kan få?  

• Hvad får dig til at tro dette? 

 

Tror du, at der er en sammenhæng mellem 

kommunikation i mødet mellem patient og 

alment praktiserende læge og diagnose 

tidspunkt? 

• Hvad får dig til at give dette svar? 

 

 

Ønsker, behov og ideer i forhold til en 

datalogisk løsning, der har fokus på at styrke 

kommunikationen mellem patienter og 

praktiserende læger: 

 

 

Hvad er din generelle mening om brugen af 

teknologi i sundhedssystemet som platform 

mellem patient og sundhedsvæsenet? 

 

Hvad er for dig vigtigt at tage hensyn til ift. 

udviklingen af nye teknologiske systemer til 

brug i sundhedsvæsenet? 
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Vil du have lyst til at bruge en app, hvis den 

gjorde det nemmere at kommunikere med din 

læge?  

 

Hvis du kunne vælge frit på alle hylder og 

drømme, uden at tænke på begrænsninger og 

om det kan lade sig gøre i virkeligheden, hvilke 

ønsker har du til en app med tanke på hvilke 

funktioner der ville gavne dig i 

kommunikationen til din praktiserende læge? 

• Brug gerne din fantasi og kom gerne 

med eksempler. 

o Gruppens eksempler:  

▪ Selvtracke sin sundhed 

via ‘en crime scene 

person’  

▪ Ordbog 

• Hvorfor nævner du de funktioner? 

Hvordan tror du, at de kan gavne 

kommunikationen? Føler du, at det kan 

lede en bedre snak om 

sygdomssymptomer og dermed bedre 

diagnose?  

Skal appen udvikles med henblik på at styrke 

kommunikationen før, under eller efter mødet? 

 

 

Afslutning:  

 

 

Har du andet du gerne vil tilføje? 

Debriefing  
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Afrunding 

 

 

Praktisk  

 

 

 

 

 

 

Opsummering  

Så er vi ved at være færdige med interviewet 

 

 

Hvis du har svaret ja til at få oplysninger om 

vores resultater, vil vi sende et brev eller en 

mail med disse informationer, efter vores 

projekt er afsluttet.  

Har du nogle afklarende spørgsmål?  

 

 

Tusind tak for din hjælp. Du er velkommen til 

at kontakte os, hvis du på et senere tidspunkt 

har spørgsmål 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A2: Interviewguide læge. 
 

Interviewguide til semistrukturerede interview 

Briefing    
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Præsentation af interviewerne 

og projektets formål  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rammerne for interviewet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem er vi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formålet med interviewet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidsramme 

 

 

 

Gøre opmærksom på, at 

interviewet optages på 

diktafon 

 

 

 

 

 

 

Anonymisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rollefordeling 

 

Gruppen består af: Kristina, 

Michael, Rikke og Tine. Vi 

læser en humanistisk-

teknologisk 

bacheloruddannelse på 

henholdsvis 3. semester og 5. 

semester på Roskilde 

Universitet, hvor vi blandt 

andet læser datalogi, 

informatik, psykologi og 

historie.  

 

Formålet med interviewet er: 

At få et indblik i hvordan 

kommunikationen foregår i 

mødet mellem patienter og 

praktiserende læger, og om 

kommunikationen kan styrkes 

gennem en datalogisk løsning. 

 

 

Interviewet kommer til at tage 

under én time.  

 

 

Vi vil gøre dig opmærksom 

på, at interviewet bliver 

optaget på diktafon. Dette 

gøres for at støtte vores 

hukommelse, hvortil 

optagelsen vil blive 

transskriberet, og vil indgå i 

vores projektarbejde. 

 

 

Interviewet vil blive behandlet 

fortroligt og gemmes sikkert i 

1 år. I opgaven vil dine udsagn 

blive anonymiseret, så det ikke 

kan ledes tilbage til dig.  

 

 

Interviewerens opgave er at 

stille spørgsmål og min 

medinterviewers funktion er at 

tage notater undervejs, styre 
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Præsentation af informanten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redegørelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informanten præsenterer sig 

selv  

 

 

 

Viden og færdigheder i 

forhold til teknologi 

 

 

 

diktafonen og evt. stille 

opfølgende spørgsmål 

undervejs i interviewet.  

 

 

Du må endelige spørge, hvis 

der er noget, at du er i tvivl om 

eller ikke forstår undervejs i 

interviewet. Vi vil gøre dig 

opmærksom på, at du deltager 

frivilligt i interviewet, og at du 

altid kan trække dit samtykke 

tilbage. Du kan fravælge at 

besvare de enkelte spørgsmål, 

da vi kan komme ind på 

personfølsomme emner. 

 

 

Vil du præsentere dig selv? 

(Navn, alder, 

uddannelse/erhverv, fritid)  

 

 

Har du anvendt eller anvender 

teknologi, som for eksempel 

computer, mobiltelefon, spil, 

robotter m.m.? Hvis ja, 

anvender du teknologi 

indenfor sundhedsvæsenet? 

 

Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 
 

Erfaringer med kommunikation i mødet 

mellem patient og praktiserende læge: 

 

 
Hvilken patientpopulation har du i din praksis? 

 

Fortæl mig om et typisk besøg mellem dig og 

en patient? 

 

Forstår du, hvad din patient kommunikerer til 

dig?  

• Hvis ja, hvad er medfaktorer til en 

flydende dialog, hvor du forstår din 

patient? Formuler et scenarie, hvor 

kommunikationen flyder let og 
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forståeligt. Hvis den ikke flyder let og 

forståeligt, hvad skyldes det så?  

• Hvis nej, hvornår er det svært at forstå, 

hvad din patient kommunikerer til dig? 

Formuler et scenarie, hvor du har svært 

ved at forstå, hvad din patient 

kommunikerer til dig. Hvis 

kommunikationen er svær at forstå, 

hvad kunne du så forestille dig, der 

kunne lette kommunikationen? 

Oplever du, at din patient forstår dig? 

• Hvis nej, beskriv hvad der gør, at du 

ikke føler dig forstået? Hvilke 

situationer oplever du det i? Hvad kan 

gøre, at du vil føle dig forstået? 

• Hvis ja, beskriv hvad der gør, at du føler 

dig forstået? Hvilke situationer oplever 

du det i? Hvad kan gøre, at du ikke vil 

føle dig forstået? 

 

Hvordan er kommunikationen mellem dig og 

din patient? 

• Hvordan forbereder du dig på 

kommunikationen med din patient? 

• Hvordan kan kommunikationen mellem 

dig og din patient forbedres? 

• Hvad er vigtigt i kommunikationen 

med din patient for at de kan få udtrykt 

deres sygdomssymptomer? Hvad er 

vigtigt for at du forstår dem? 
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Hvad tror du, at konsekvenserne af mangelfuld 

kommunikation mellem patient og 

praktiserende læge kan få?  

• Hvad får dig til at tro dette? 

 

Tror du, at der er en sammenhæng mellem 

kommunikation i mødet mellem patient og 

alment praktiserende læge og diagnose 

tidspunkt? 

• Hvad får dig til at give dette svar? 

Nu har vi talt om dig som læge, hvordan er din 

oplevelse som patient? 

• Føler du kommunikationen er bedre/ 

værre, når du har rollen som patient? 

 

 

Ønsker, behov og ideer i forhold til en 

datalogisk løsning, der har fokus på at styrke 

kommunikationen mellem patienter og 

praktiserende læger: 

 

 

Hvad er din generelle mening om brugen af 

teknologi i sundhedssystemet som platform 

mellem patient og sundhedsvæsenet? 

 

Hvad er for dig vigtigt at tage hensyn til ift. 

udviklingen af nye teknologiske systemer til 

brug i sundhedsvæsenet? 

 

Vil du have lyst til at bruge en app, hvis den 

gjorde det nemmere at kommunikere med din 

patient?  

 

Hvis du kunne vælge frit på alle hylder og 

drømme, uden at tænke på begrænsninger og 

om det kan lade sig gøre i virkeligheden, hvilke 
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ønsker har du til en app med tanke på hvilke 

funktioner der ville gavne dig i 

kommunikationen til dine patienter? 

• Brug gerne din fantasi og kom gerne 

med eksempler. 

• Hvorfor nævner du de funktioner? 

Hvordan tror du, at de kan gavne 

kommunikationen? Føler du, at det kan 

lede en bedre snak om 

sygdomssymptomer og dermed bedre 

diagnose? 

 

Skal app’en udvikles med henblik på at styrke 

kommunikationen før, under eller efter mødet? 

 
 

Afslutning:  

 

 

Har du andet du gerne vil tilføje? 

Debriefing  
 

Afrunding 

 

 

Praktisk  

 

 

 

 

 

 

Opsummering  

 

Så er vi ved at være færdige med interviewet 

 

 

Hvis du har svaret ja til at få oplysninger om 

vores resultater, vil vi sende en mail med disse 

informationer, efter vores projekt er afsluttet. 

Har du nogle afklarende spørgsmål? 

 

 

Tusind tak for din hjælp. Du er velkommen til 

at kontakte os, hvis du på et senere tidspunkt 

har spørgsmål.  
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A3: Samtykkeerklæring normal 
Samtykkeerklæring vedrørende studieprojekt  
  
Min studiegruppe er i gang med et projekt med titlen: Kommunikation i sundhedsvæsenet.   
  
Vores formål med opgaven er at undersøge:   
  
Formålet med interviewet er: At få et indblik i hvordan kommunikationen foregår i mødet mellem 

patienter og praktiserende læger, og om kommunikationen kan styrkes gennem en datalogisk løsning.  
  
Selve indsamlingen af dine oplysninger vil foregå via interviews af under én times varighed eller gennem et 
computerstyret interview.   
  
Deltagelse i projektet er frivilligt. Det betyder, at vi ikke lovligt kan anvende de oplysninger du giver uden 
dit samtykke hertil.   
  
Oplysningerne vil efter indsamling blive opbevaret forsvarligt og uden adgang for 
uvedkommende. Oplysningerne vil blive anvendt i anonymiseret tilstand i vores projektrapport, der vil blive 
offentliggjort på Thirdrrom.dk. Oplysningerne vil ikke kunne ledes tilbage til dig.   
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Vi opbevarer dine oplysninger indtil d. 6/1 2021, hvor opgaven er fuldført og den endelige karakter er 
givet).  
  
De oplysninger du giver os vil blive delt med vores underviser på Roskilde Universitet og en eventuel 
ekstern bedømmer med henblik på at få karakteren. Disse personer er underlagt tavshedspligt, og vil derfor 
ikke dele dine oplysninger eller bruge dem til egne formål.   
  
Når du afgiver oplysninger til dette projekt har du en række rettigheder på baggrund af de europæiske regler 
på området. Du har:  

• Ret til adgang til de oplysninger vi har om dig  

• Ret til at få rettet eller slettet oplysninger som måtte være forkerte, upræcise eller misvisende  

• Ret til at anmode om, at vi stopper anvendelsen af dine oplysninger, men uden sletning  

• Ret til at anmode om, at vi sletter data  
• Ret til at protestere imod anvendelsen af data  

• Ret til at trække dit samtykke tilbage  

• Ret til at klage til datatilsynet (www.datatilsynet.dk)    
  
For at anvende ovenstående rettigheder kan du kontakte os via disse kontaktoplysninger:  
Tine Kirstine Liedicke Knudsen på tklk@ruc.dk.  
  
Jeg bekræfter ved min underskrift, at jeg ønsker frivilligt at deltage i denne forskningsundersøgelse.  
  
  
Navn på deltager:  Underskrift: ________________________  
  

 

 

 

 

A4: Samtykkeerklæring optagelse. 
 

Samtykkeerklæring til optagelse af lyd i forbindelse med studenterprojekt på Roskilde Universitet  
  
Min studiegruppe er i gang med et projekt med titlen: Kommunikation i sundhedsvæsenet.   
  
Vores formål med opgaven er at undersøge:   
At få et indblik i hvordan kommunikationen foregår i mødet mellem patienter og praktiserende læger, og om 
kommunikationen kan styrkes gennem en datalogisk løsning. Dette vil foregå gennem et interview af én times 
varighed, som vi gerne vil kunne lydoptage. Lydoptagelsen vil ikke blive offentliggjort, men den vil blive 
transskriberet for at styrke vores hukommelse i arbejdet med projektet. Oplysningerne fra lydoptagelsen vil 
blive anonymiseret i projektrapporten, der vil blive offentliggjort på Thirdroom.dk. Thirdroom er en 
hjemmeside, hvor alle studerende på RUC offentliggør deres projekter. Selve lydoptagelsen vil blive slette d. 
6/1 2021 efter projektets er afleveret.   
  
Må vi offentliggøre oplysninger fra lydoptagelsen i anonymiseret tilstand?   
Hvis ja, hvor må vi offentliggøre det:  
På de sociale medier ___ (Sæt kryds hvis ja) ___ (Sæt kryds hvis nej)  
På Roskilde Universitets hjemmeside ___ (Sæt kryds hvis ja) ___ (Sæt kryds hvis nej)  
På Thirdroom.dk ____ Sæt kryds hvis ja) ___ (Sæt kryds hvis nej)  
  

http://www.datatilsynet.dk/
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Optagelserne foregår ved, at vi foretager billede, lyd eller videooptagelse. Du bliver orienteret når 
optagelserne starter, og når optagelserne slutter. Selve optagelserne vil blive gemt indtil opgaven er afsluttet 
og karakteren er endelig. Hvis du ovenfor har sagt ja til at vi må offentliggøre optagelsen, så vil den 
naturligvis blive gemt her i et meget længere tidsrum.  
  
Deltagelse i optagelserne er fuldt ud frivillige. Det betyder, at vi ikke lovligt kan anvende optagelserne af 
dig, uden du giver dit samtykke hertil.  
  
Mens vi ikke anvender oplysningerne, vil de blive opbevaret forsvarligt og uden adgang for 
uvedkommende.   
  
Såfremt du afgiver dit samtykke til ovenstående, skal du være opmærksom på, at du har en række rettigheder 
på baggrund af de europæiske regler. Du har:  

• Ret til adgang til de oplysninger vi har om dig  

• Ret til at få rettet eller slettet oplysninger som måtte være forkerte, upræcise eller misvisende  
• Ret til at anmode om, at vi stopper anvendelsen af dine oplysninger, men uden sletning  

• Ret til at anmode om, at vi sletter data  
• Ret til at protestere imod anvendelsen af data  

• Ret til at trække dit samtykke tilbage  

• Ret til at klage til datatilsynet (www.datatilsynet.dk)   
  
For at anvende ovenstående rettigheder kan du kontakte Michael Kaiser Hansen på mikaha@ruc.dk  
  
Erklæring om, at jeg er indforstået med ovenstående:  
  
  
Navn:  Underskrift: ________________   
  

• Herunder måske spørgeskema?   

Bilag B: Transskriptioner.  

B1: Patient 1.  
Herunder er transskriptionen af lydoptagelsen fra interviewet med vores første patient. 
Transskriptionen bliver det oplyste navn anonymiseret. Derudover forsøger vi at anonymisere det 
oplyste erhverv i en sådan grad, at det ikke kan ledes tilbage til respondenten.  
I transskriptionen bliver intervieweren angivet som ”I” og patienten bliver angivet som ”P1”. 
Derudover følger vi Kvale og Brinkmanns transskriptionskonventioner fra bogen Interview, det 
kvalitative forskningsinterview, som håndværk af Steiner Kvale & Svend Brinkmann, side 235-247., 
samt vi angiver tidskoder undervejs.   
Tegnet (.) er lavet der hvor der er en kort pause i transskriptionen.   
  
Transskriptionen. 
  
[00:00:02] I: Okay, hej. Er du klar til, at vi begynder?   
[00:00:09] P1: Det er jeg, ja.   
[00:00:12] I: Okay. I dag der vil jeg gerne interviewe dig på vegne af min projektgruppe fra Roskilde 
Universitet. Vi vil gerne undersøge, eller, få et indblik i, hvordan kommunikationen den foregår i 
mødet mellem patienter og praktiserende læger, og om kommunikationen den kan styrkes gennem en 
datalogisk løsning.    
[00:00:21] P1: Ja.   

http://www.datatilsynet.dk/
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[00:00:24] I: Interviewet i dag det kommer til at tage under en halv time, og jeg vil gøre dig 
opmærksom på, at du bliver optaget, som du kan se.    
[00:00:28] P1: Det er helt i orden, ja.    
[00:00:30] I: Øh. Grunden til du bliver optaget, det er for at støtte vores hukommelse, når vi skal (.) 
arbejde videre med projektet, øhm, og derfor vil optagelsen også blive transskriberet, som vil indgå i 
vores projektarbejde.   
[00:00:38] P1: Selvfølgelig.   
[00:00:41] I: Øh, det vil dog blive behandlet, øh, fortroligt, øh, så i opgaven der vil dine udsagn bliver 
anonymiseret, så de ikke kan ledes tilbage til dig.   
[00:00:47] P1: Bare helt i orden.    
[00:00:52] I: Øh, så må du endelig sige til, hvis du er i tvivl om noget, øh, undervejs i interviewet, 
øh, jeg vil gøre dig opmærksom på, at du deltager frivilligt, øh, og at du altid kan trække dit samtykke 
tilbage. Du kan også fravælge at besvare de enkelte spørgsmål, da vi kan komme ind på 
personfølsomme emner.    
[00:01:07] P1: Okay.    
[00:01:07] I:  Til at starte med der kunne jeg godt tænke mig at høre lidt baggrundsinformation om 
dig. Din alder og hvad du laver til dagligt.   
[00:01:15] P1: Mit navn er M. Jeg er 25 år gammel, og lige nu er jeg i gang 
med en håndværkeruddannelse, og er færdig her en gang til [i starten af næste år.]  
[00:01:24] I: Ja. Da vi godt kunne tænke os at udvikle en app eller, eller i hvert fald se på, om den 
kan være med til at styrke kommunikationen, så vil jeg høre, om du har anvendt teknologier i dit 
daglige liv for eksempel en computer, mobiltelefon, robotter?   
[00:001:37] P1: Selvfølgelig. Selvfølgelig. Bruger både, både, mobiltelefoner (.) og også computere 
derhjemme, og bruger det også til arbejde, når vi arbejder med timeløn og sådan nogle ting, så skriver 
vi det også ind i vores telefoner og tablets og lignende.  
[00:01:46] I: Så du er vant til at benytte teknologiske redskaber?   
[00:01:50] P1: Det vil jeg mene, ja.   
[00:01:59] I: Øhm, har du anvendt teknologier indenfor sundhedsvæsenet?   
[00:02:05] P1: Sundhedsvæsenet… (.) Det tror: nej, jeg har været, jeg har før været inde på, 
øh, OUHs hjemmeside, for at skulle prøve at se om jeg kunne finde ud af om de havde sendt mig 
nogle prøver, for noget jeg skulle ind og testet for, men det, jeg kunne aldrig, jeg kunne ikke rigtig 
finde ud af det, jeg har aldrig rigtig fundet ud af, hvad de prøver, de gav.    
[00:02:19] I: Platformen [   
[00:02:22] P1: Så: ]   
[00:02:25] I: Som borger.dk, er det nogle, du kender til?   
[00:02:30] P1: Borger.dk? Ja. Den kender jeg til. Den har jeg været inde på flere gange.   
[00:02:35] I: Ja.   
[00:02:38] P1: I forhold til at melde flytninger og: til at kigge på ens, øh, skattefra…(.) skattefradrag 
og sådan nogle ting.    
[00:02:47] I: Ja. Jeg vil gå lidt videre, og så komme med nogle mere generelle spørgsmål igen i 
forhold til, om du har en fast læge?   
[00:02:51] P1: Øh:, ja det har jeg. Jeg har vel en fast læge. Jeg har:, øh, Odense lægehus som værende 
min.   
[00:02:55] I: Hvor lang tid har du været tilknyttet Odense lægehus?   
[00:02:57] P1: Det må jeg have været i:, det må være lige godt 3 år, tror jeg. Ja, lige omkring 3 år.   
[00:03:02] I: Okay.    
[00:03:06] P1: Jeg har været tilknyttet der. Ellers før i tiden der har jeg været tilknyttet, øh, Fraugde 
lægehus.    
[00:03:16] I: Ja.   
[00:03:19] P1: Ja.   
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[00:03:21] I: Og hvor lang tid var du tilknyttet Fraugde lægehus?   
[00:03:26] P1: Uff   
[00:03:31] I: Har det været igennem mange år?   
[00:03:38] P1: Ja. Ja, det har været, det har været den anden halvdel af mit liv, skulle jeg lige til at 
sige.    
[00:03:42] I: Ja.   
[00:03:49] P1: Det har været det meste af mit liv Fraugde lægehus, ja.    
[00:03:52] I: Kunne du tænke dig at fortælle mig om et typisk besøg hos din læge?   
[00:03:56] P1: Øh:, ja:, et typisk besøg hos min læge. Jamen, jeg er jo ikke typisk hos lægen. Men 
jeg har da været ved lægen før i forhold til at skulle have, jeg har skulle have nogle sting ud, fordi jeg 
var blevet syet. Hvad har jeg ellers? Hvordan skal jeg beskrive? Jamen (.), med en skade, altså, det 
vil være, min normale måde jeg har gjort det på, det er at ringe og bestille en tid og så tage ind forbi 
lægen og så få deres vurdering på, øhm, om der er noget galt, og om jeg skal videre med det. Jeg har 
været til lægen et par gange omkring min høfeber. For at gå ind og blive viderestillet, så jeg kunne 
komme til en specialist og komme til OUH og sådan noget, og få, og blive testet for det, ja.    
[00:04:06] I: Øh, hvordan føler du dig behandlet, når du taler med din læge?    
[00:04:19] P1: Øh, jeg føler vel egentligt, at de taler til mig med respekt, altså, og selvfølgelig er 
meget imødekommende overfor alle de problemer man, man kommer med. Øh, så jeg er blevet rigtig 
godt behandlet alle steder, at jeg har været. Øh, delvist både Fraugde lægehus, men også med, også 
med Odense.    
[00:03:26] I: Hvilke følelser kan du tilknytte til et typisk lægebesøg for dig?  
[00:04:32] P1: Øh:, jamen der er altid den der ubehagelige følelse i venterummet, så jeg hader, jeg 
hader at gå ind til lægen. Jeg bryder mig ikke om, altså, når jeg skal sidde derinde og vente. Det synes 
jeg er, øh, en ubehagelig følelse. Det er, man, det, jeg synes de blikke der bliver givet til folk og 
sådan, den er jeg, det synes jeg er lidt ubehageligt.    
[00:04:43] I: Når du er til en konsultation med din læge, forstår du så, æh, hvad det er din læge 
kommunikerer til dig?   
[00:04:51] P1: Øh: ja, det vil, ja:. de fleste gange, eller også så, så plejer jeg at spørge ham ind, altså, 
eller hende ind, øh, hvis det er, at jeg ikke forstår det. Men der er da nogle gange, hvor man ikke helt 
forstår, hvad det er, at de prøver at sige til en, hvor jeg lige bliver nødt til at have det i lægmandssprog 
i stedet for, altså, i et sprog jeg kan forstå.    
[00:05:14] I: Er det svært for dig at komme med de opklarende eller opfølgende spørgsmål?   
[00:05:26] P1: Det er, det er meget individuelt alt efter, hvad det er, at jeg har været til lægen med. 
Men øh, men de fleste gange har det ikke været svært.   
[00:05:38] I: Øh, hvad er medfaktorer til, at du synes, at kommunikationen den flyder, øh, flyder, og 
at den er let og forståelig.?   
[00:06:01] P1: Øh, jamen, jeg synes, jeg synes før det er, at jeg kan forstå, hvad det er de siger, så 
tror jeg også, at de, at jeg bliver nødt til at blive imødekommet rigtig meget med noget venlighed og 
gæstfriheden inden hos lægen. Jeg synes, at hvis jeg ikke får en ordentlig kommunikation i gang med 
lægen allerede per, per de første 10 sekunder, vi mødes, så synes jeg, det er svært, for så føler jeg ikke, 
at jeg kan stille spørgsmålene, fordi jeg ikke har nået at, øh, kende personen godt nok til, at jeg føler 
mig, at jeg føler, at jeg kan åbne mig op til dem, øhm. Men hvis de, hvis vi inden for de første, 
altså, 10 sekunder-minut har nået at få en, altså en god snak, og man er blevet imødekommet, og man 
føler sig velkommen, så synes jeg ikke, at det har været noget, øh, problem ligesom at snakke med 
lægen om det.   
[00:06:22] I: Så hvad der vil gøre, du får svært ved at forstå, hvad din læge kommunikerer til dig, det 
er hvis I ikke får opbygget et godt forhold fra starten af?   
[00:06:31] P1: Ja.   
[00:06:35] I: Kan jeg udlede det af det du siger?    
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[00:06:40] P1: Ja, det kan du godt. Det kan du godt. Altså, hvis ikke, hvis ikke ligesom vi har 
kommunikationen der, så, så det næsten, så synes jeg næsten, at det bliver et spildt lægebesøg, at jeg 
tager derind, fordi så når jeg ikke rigtig at komme i dybden med, hvad der rent faktisk, øh, er galt, 
fordi jeg er en lidt mere tilbageholdende person, så jeg er ikke (.). Jeg, jeg råber det ikke som det 
første, når jeg kommer derind. Jeg synes godt lige, at jeg vil, jeg vil vide, hvem det er, jeg har at gøre 
med inden det er, at jeg siger det.   
[00:06:50] P1: Er der andet, der kan gøre, at du får svært ved at forstå, hvad det er, at din læge 
kommunikerer til dig?   
[00:07:00] P1: Om det er andet? Det ved jeg godt nok ikke. Øh jo, hvis, hvis lægen har for travlt. 
Hvis ikke, hvis ikke jeg kan nå at fortælle, hvad det er, altså, det kan også godt tage lidt, tage lidt tid 
synes jeg at nå at fortælle, hvad det er, der er galt. Og så synes jeg, at så har jeg oplevet i hvert fald 
før herinde i Odense, synes jeg, at jeg har oplevet, at man, at man hurtigt får bare at vide, jamen, nu 
er der ikke mere tid. Øh, og det synes jeg har været irriterende, fordi man, man skal jo, når man ringer 
ind til Odense, så skal man sige til, til deres assistent ude i, ude i receptionen først, at, hvad det er, du 
gerne vil ind at tjekkes for, og det har jeg så også flere gange skrevet, at nogle gange så er 
jeg, jeg er måske typen, som, som venter til jeg måske har en eller to, to ting der lige skal tjekkes for, 
medmindre det er akut. Og så synes jeg, at alle, ja jeg er lige ved at sige, at næsten alle gange jeg har 
været derinde, så er det kun én af tingene, der har kunne nå at blive taget hånd om, også selvom at 
jeg har skrevet, der er to ting, jeg gerne vil snakke om. Så bliver jeg nødt til selv at sige, jamen jeg 
havde også lige noget andet, øhm, og så bliver det meget, meget kort og meget, øhm, altså meget 
forhastet, at det skal gøres. Det synes jeg ikke er (.) er optimalt.     
[00:08:05] I: Nej. Føler du dig forstået af din læge?    
[00:08:18] P1: Ja:, det vil, det vil jeg sige, når jeg, når, hvis, hvis jeg får tiden til at forklare det, ja. 
Hvis ikke, øh, hvis ikke vi, vi får tiden til ligesom at kunne nå at snakke om det, så nej. Så, så bliver 
det, så bliver det for hurtigt. Så antager de for mange ting, synes jeg.    
[00:08:28] I: Så der føler du igen, at tidsaspektet er vigtigt for en gensidig forståelse?   
[00:08:29] P1: Ja. Øh, tidsaspektet og så også det aspekt med, at ligesom at kunne nå at få, få fortalt, 
altså, pointen i, hvorfor det er, at jeg er her i første omgang.   
[00:08:40] I: Uhm.   
[00:08:44] P1: Jeg synes, at hvis, hvis receptionen havde været bedre til måske at sige (.) til ham, 
hvad det er, det er jeg gerne vil snakke om eller et eller andet, at de kunne sætte noget tid af til det, 
måske. Øh så, så man kunne ligesom nå at komme lidt mere i dybden om, så jeg ikke behøver derinde 
at skulle overraske ham med, hvor mange ting det er, at jeg lige skal have tjekket, eller noget der 
måske tager lidt længere tid. Det er lige som om, at de bare sætter en fast tid af hver gang, øh, til hvor 
lang tid jeg har, og så er det dét.   
[00:09:05] I: Hvordan forbereder du dig selv på kommunikationen med din læge?  
[00:09:16] P1: Øh:, jamen jeg, hjemmefra på dagen, så sidder jeg og forbereder mig på, hvad det er, 
at jeg skal nå at sige. Øh, nu har jeg prøvet det et par gange, så nu begynder jeg sådan at øh altså 
prøve at forberede mig på at gøre det så kort som muligt, så vi, så vi kan nå at få mest, øh, mest tid 
ud af det, altså, han kan nå at bruge mest tid på rent faktisk at kigge på det, fremfor vi behøver at 
snakke om det.    
[00:09:30] I: Hvad vil du sige er vigtigt for, at du kan få udtrykt dine sygdomssymptomer? Andet end 
tid?   
[00:09:40] P1: Hvad der er? Kan du gentage det?   
[00:09:47] I: Jamen, hvad er vigtigt i kommunikationen med din læge for, at du kan få udtrykt dine 
sygdomssymptomer?  
[00:10:02] P1: Hvad der er vigtigt i kommunikationen? Jamen, jeg synes, det er. Øhm, det er vel 
vigtigt for mig, at jeg kan nå at beskrive lidt mere. Altså, når man snakker med receptionen, det er 
meget kort. Hvor har du ondt henne? I mit ben. Okay, fint, og så er det ligesom slut. Hvor at jeg synes, 
at det vigtige det er, at jeg også kan fortælle, jamen, hvad det er, der er sket, og hvornår gør det ondt, 
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og hvor gør det ondt, øh:, i mit ben. Hvor at, hvor receptionen det mere bare en, en overskrift til det. 
Hvor jeg synes ikke det altid, at, at så har min læge et andet billede i hovedet om, hvad det er, der er 
galt, end når jeg så rent faktisk kommer og siger det til ham, og så kan jeg jo, så kan det nogle gange 
næsten komme helt bag på ham, at (.), at det var noget helt andet. Altså, så kan det være, det var min 
hofte, men jeg kalder det jo bare benet, fordi jamen det er mit ben. Øh: og: der, og der tror jeg måske, 
at der er noget, noget fejlkommunikation. Det synes jeg godt, at man kunne have (.) udarbejdet det 
lidt bedre, vil jeg sige.     
[00:10:38] I: Øh, hvad tror du konsekvenserne af en mangelfuld kommunikation det kan få af 
betydning?   
[00:10:46] P1: Jamen, jeg ved da, at, at der har været nogle ting, jeg gerne ville have tjekket op på, 
som jeg egentligt aldrig har fået tjekket op på. Fordi vi nåede det ikke, og jeg gider ikke at gå ind til 
lægen igen anden gang, med det samme. Øh:, jeg er ikke, jeg bryder mig generelt ikke om at være for 
meget ved lægen der, så det, så der er da helt sikkert ting, der slet bliver tjekket op på, som man 
egentlig burde have fået tjekket op på, men det bliver aldrig tjekket op på på grund af den.    
[00:10:57] I: Tror du, at der er en sammenhæng mellem kommunikation i mødet mellem patienter og 
den alment praktiserende læge og så diagnosetidspunktet?    
[00:11:06] P1: Om der en hvad? En sammenligning?   
[00:11:14] I: En sammenhæng.  
[00:11:19] P1: En sammenhæng(.), ja. (.) Med?   
[00:11:28] I: Mellem kommunikation, øh, kommunikationen og så diagnosetidspunktet? Altså, 
hvordan kommunikationen forløber i forhold til, hvornår man så får sin diagnose?     
[00:11:35] P1: Ja(.). Jamen, det, det tror jeg da, altså, jeg, jeg ved, der er, jeg tror, hvis ikke jeg, hvis 
ikke vi får snakket nok om det, så tror jeg også, det er, det er svært for min læge, altså, at sætte en 
diagnose. For for ham, antager jeg, at selvfølgelig også det er vigtigt, at han også ved, hvad det er, at 
det drejer sig om. Så:, så for at kunne stille en diagnose, så tror jeg, det er vigtigt, hvis, hvis 
kommunikationen var altså on point fra starten af, så ville vi også meget hurtigere kunne komme til, 
som jeg nævnte tidligere også, at vi hurtigere kan komme i gang med ligesom at få eksamineret, hvad 
det er, der er sket og dermed også hurtigere kunne stille en diagnose, hvilket kan både spare mig og 
ham for tid, hvis jeg ikke behøver at komme ind igen, og han ikke behøver og (.) øh, at skulle se mig 
en gang til, så han har plads til, til alle mulige andre, der kan komme ind også.    
[00:12:19] I: Ja. Nu vil jeg gå lidt mere videre til noget mere teknologisk igen.    
[00:12:26] P1: Ja.   
[00:12:32] I: Hvad er din generelle mening om brugen af teknologi i sundhedssystemet som platform 
mellem patienter og læger?   
[00:12:43] P1: Jeg synes, at det er fint. Altså, så længe det bliver, så længe det bliver gjort sikkert. 
Altså, at det bliver krypteret, og jeg er sikker på, at mine, mine personlige, altså oplysninger, de bliver 
behandlet fortroligt imellem mig og min læge (.) og sygevæsenet, så har jeg ikke, så har jeg ikke 
noget problem med det, så synes jeg endelig brug så meget af det som muligt, hvis det, hvis det kan 
gøre processen bedre. Så jeg er helt sikker for at bruge noget mere teknologi til det.    
[00:13:02] I: Jeg havde også et spørgsmål, der er, hvad er vigtigt for dig at tage hensyn til i forhold 
til udvikling af nye teknologiske systemer til brug i sundhedsvæsenet? Og der kommer du ind på 
noget sikkerhed. Er der andet du ser vigtigt, at man skal tage hensyn til, når man udvikler nye 
systemer?    
[00:13:12] P1: Jeg synes, det. Altså, selvfølgelig sikkerheden og så gøre det gennemskueligt. Altså, 
borger.dk er, nu har man lært at bruge den, så det er fint nok, men jeg tror, at hvis jeg bare blev kastet 
ind i borger, altså, så kan det godt være lidt forvirrende. Der er rigtig mange informationer, som 
selvfølgelig også er good to have, men det er langt fra alle sammen, at jeg synes, der er need to have. 
Hvor jeg synes, at hvis man havde gjort det mere simpelt. Husk at hold det, hold det så simpelt, så 
man ikke føler, at man skal bruge flere timer på at gå ind på det, for så bliver det en, en større handling, 
jeg skal til at gøre bare for at gå ind og melde mig til lægen eller, eller noget i den stil. Jeg synes, at 
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hvis du holder det simpelt, og noget jeg kan gøre, der går lidt hurtigt, så ved jeg, at jeg bruger 
teknologien mere.    
[00:13:49] I: Ja. Ville du selv have lyst til at bruge en app, hvis den gjorde det nemmere for dig at 
kommunikere med din læge?   
[00:14:00] P1: Hvilken slags kommunikation er vi ude i?   
[00:14:09] I: Øh, kommunikation i mødet om sygdomssymptomer.  
[00:14:20] P1: Så, så lidt ligesom at, altså, når jeg ringer til, øh, når jeg ringer til receptionen, altså at 
jeg kan nærmest skrive til ham (.) på en måde? Altså, at jeg kan køre kommunikationen gennem en 
app?    
[00:14:31] I: Jamen altså, hvis du frit kunne vælge på alle hylder, hvad er det så selv, du kunne tænke 
dig ville være gode funktioner for dig i forhold til at kunne styrke kommunikationen i mødet? Hvad 
synes du selv er nødvendigt af funktioner? Vi har tænkt på for eksempel en ordbog, der kunne gøre 
man nemmere kunne forstå, øh, de ord lægen brugte. Noget til at selvtracke i forhold til jeg har ondt 
i hovedet den her og den her dag, og jeg har ondt der og der og der, som man så kunne fremvise i 
mødet [   
[00:14:42] P1: 100%, helt sikkert.]   
[00:14:45] I: Altså, man kan udvikle mange forskellige. Ville du have lyst til at bruge en [   
[00:14:49] P1 :Ja.]   
[00:14:51] I: Til det, hvis der var en?   
[00:14:55] P1: Rigtig gerne. Og især altså, hvis jeg kunne, hvis jeg kunne, altså, som du selv lige 
nævnte, hvis jeg kunne have mulighed for at kunne skrive de og de her dage her, der har jeg ondt, 
men det er ikke nødvendigvis noget, altså, hvis det er noget, der forsvinder lidt efter tid men kommer 
igen, lidt mere, altså, men det kommer fast igen, altså, efter jeg har gjort en eller anden opgave eller 
noget, og den smerte kommer igen, så kan jeg notere det ned, når jeg husker det. Og hvis jeg kunne 
tage billeder samtidigt med. Altså, hvis jeg kunne lægge billeder med ind i, altså, til min tekst om, 
hvad det er, der er sket, så kan jeg også, øh. Det vil helt sikkert kunne gøre, at både lægen, antager 
jeg, at både lægen, og øh, vil have et bedre billede af, hvad der er, jeg kommer ind med, når det er, at 
jeg kommer derind, så vi egentligt kan hoppe hurtigt over til at få sat en diagnose på, hvad det er, der 
er sket, og hvordan vi kan forbedre det derfra. Så det vil da jeg helt sikkert, øh, helt sikkert tage brug 
af.  
[00:15:43] I: Føler du, at de funktioner du nævner der de kan lede til en bedre snak om 
sygdomssymptomerne, og hvorfor tænker du, at de funktioner kan gøre det?   
[00:15:52] P1: Ja, nu har jeg selv haft en, en episode, øh:, der er lidt privat, jeg ikke lige vil ind i, men 
det er heller ikke pointen med, med det, men, men der ville det helt sikkert kunne have været en 
fordel, hvis jeg kunne have taget billeder og, og, altså, kunne, at han kunne have kigget på dem (.) før 
tid, så jeg ikke skal ind med min egen personlige telefon og begynde at vise ham billeder for 
eksempel. Altså, hvis han kunne have forberedt sig ved at kunne have kigget på billederne og, og set 
min tekst, hvor jeg har kunne skrive det i mit eget sprog, så det ikke er, er den her receptionist, der 
skal prøve at, at fortolke på, hvad det er, at jeg har sagt. Jamen, så tror jeg da helt sikkert, at han vil 
have en bedre forståelse af, hvem jeg er, hvor jeg kommer fra, og hvordan, hvordan mine problemer, 
de opstår. Så det, så det vil jeg da helt sikkert, det føler jeg mig næsten overbevist om, at det vil kunne 
forbedre meget, i hvert fald i forhold til mig og min læge.    
[00:16:42] I: Så, øh, de funktioner med, at du nævner med, at du, øh, eventuelt gerne vil kunne skrive 
ned, når der var noget galt og ligesom rapportere det ind på den måde og så kunne trække det frem 
igen sammen med lægen, er det noget lægen skal have adgang til, øh, hele tiden eller er det noget du 
skal kunne give lægen adgang til, eller er det noget, du bare hellere vil vise, øh, i mødet?    
[00:16:54] P1: Ej, jeg kunne godt tænke mig, hvis det er noget, at jeg kunne sende til lægen. Altså, i 
sammenhæng med at jeg kan gå og samle det for mig selv, og når jeg så har bestilt en tid til lægen, 
jamen, så kan jeg så give ham adgang til at se det. Sådan lidt ligesom en kalender, men sådan en 



V2024809971 
 

23 
 

sygekalender, hvor han så kan se, at de og de dage her, hvis jeg kunne lægge et billede ind for at 
understrege det [   
[00:17:12] I: Uhm.]   
[00:17:30] P1: Jamen sige i onsdags, der så det sådan her ud for eksempel, ikke? Lad os, lad os sige, 
du har fået et slag eller noget, og du har et blåt mærke, men det var, men blåt mærke det var der om 
tirsdagen, og om onsdag-torsdag der begyndte det at blive sort for eksempel, ikke?. At jeg kunne tage 
billeder og kunne vise det, så, så  jeg ikke skal til at prøve at huske det, når det er, at jeg får en tid om, 
om tre uger, og jeg kommer ind og så skal jeg prøve at fortælle om det her, som næsten ikke kan ses 
nu, men som måske stadigvæk gør ondt. Hvis jeg kunne have billeder med, og kunne, og har den her 
kalender, jeg vil kunne, jeg ville kunne på forhånd, så snart jeg har booket mødet med lægen, så kunne 
jeg sige nu har du adgang til den (.), øhm, igennem noget nem-id, et eller andet sikkert, så jeg ved, at 
det kun er ham, der har adgang til den. Og så kunne han ligesom forberede sig også, og sige 
jamen okay, vi har kigget på din lægejournal, når jeg kommer ind til ham. Og sige jamen jeg kan godt 
se, du havde det her i tirsdags-onsdags, og vi kan se, det blev sort torsdag, øhm, og nu siger du, at det 
er ved at fade, men du har stadigvæk ondt. Det tror jeg helt sikkert, at han ville kunne, at han ville 
kunne tage brug af, og jeg tror, at det ville gøre det nemmere for begge parter.    
[00:18:23] I: Synes du, hvis man skal udvikle en app indenfor det her område i forhold til at styrke 
kommunikationen, om den skal fokuseres [eller fokuseres] på at styrke kommunikationen før mødet, 
under mødet eller efter mødet?   
[00:18:40] P1: Jamen, jeg synes det, altså, efter mødet, den øh, det har jeg ikke selv meget personlig 
erfaring med, der: øh, jeg har ikke haft et længere sygeforløb, hvor jeg bliver nødt til at skal have 
kontakt med lægen lidt mere fast, så den kan jeg ikke udtale mig om. Men jeg tror helt sikkert, det vil 
kunne især både før men også under mødet, at der vil, der vil, der tror jeg, at, at ved hjælp af noget 
teknologi kan, at vi kan, at vi kan gøre det nemmere og hurtigere og mere optimeret tilgang til, til at 
tage til lægen, og at det ikke behøver at være, at være en hel begivenhed, jeg skal bruge lang tid på at 
forberede mig til og have billeder med og sådan nogle ting for ligesom at få det rigtige billede af, 
hvad det er, der er sket.    
[00:19:15] I: Ja. Jeg er rigtig glad for dine svar, og vi er også ved at være færdige med interviewet 
nu. Øh, er der noget andet, du gerne vil tilføje? Noget du brænder inde med?   
[00:19:23] P1: Øh:.  Nej, altså, jeg håber da, at altså, hvis I, hvis det er fordi, at I overvejer at lave 
sådan en app her, så synes jeg da helt sikkert, at I, at I skal gøre det. Det vil, det vil, jeg tror, at det vil 
hjælpe rigtig mange mennesker. Det tror jeg.   
[00:19:28] I: Fedt. Tusind tak for din tid.   
[00:19:34] P1: Det var så lidt.   
[00:19:40] I: Øh, hvis du har svaret, øh, ja til at få dine oplysninger, eller resultaterne sendt til dig, så 
vil vi sende en, øh, mail til dig med informationerne, når projektet det er afsluttet.   
[00:19:48] P1: Jamen, det må I rigtig gerne.  
[00:19:50] I: Er der nogle afklarende spørgsmål ellers?   
[00:19:55] P1: Øh:, nej, det øh, det tror jeg ikke.  
[00:19:59] I: Så vil jeg bare sige tusind tak for din hjælp, og så er du velkommen til at kontakte os, 
hvis du skulle få nogle spørgsmål senere hen.    
[00:20:05] P1: Jamen, det var da så lidt. Og øh, tak fordi I vil bruge mig.  
[00:20:09] I: Selvfølgelig.   
 

B2: Patient 2.  
Første version af Tines interview med X der varer 18:10 minutter. Denne version er uden ekstra tegn 

og tid. TK er Tine, og IP står for interview person. Transskriptionen er lavet med hjælp fra 
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bogen: Interview, det kvalitative forskningsinterview, som håndværk af Steiner Kvale & Svend 

Brinkmann, side 235-247. Tegnet (.) er lavet der hvor der er en kort pause i transskriptionen.   

  
Transskriptionen. 

[00:00:03] TK - Hej, er du klar? 
[00:00:09] IP - Jeg er klar 
[00:00:12] TK - Det er godt 
[00:00:19] TK - Jamen jeg vil gerne interviewe dig i dag på vegne af min projektgruppe fra Roskilde 
Universitet. ..Øhm Vi er interesseret i at få indblik i kommunikation foregår mellem patienter og 
praktiserende læger også vil vi se om kommunikationen kan styrkes gennem en datalogisk applikation 
og med det mener vi en app.  
[00:00:30] IP - Ja 
[00:00:33] TK - Interviewet det kommer til at tage under en halv time. ..øh jeg vil gøre dig 
opmærksom på at interviewet det bliver optaget. øh det gøres for at støtte vores hukommelse i det 
videre arbejde med projektet øh og det vil derfor også blive transkriberet indgået i projektopgavelsen 
som et bilag. .. interviewet vil dog blive behandlet fortroligt så dine udsagn vil blive anonymiseret i 
opgaven så det ikke kan ledes tilbage til dig. Øhm så må du endelig spørge hvis der er noget du er i 
tvivl om eller i forstår i interviewet også vil jeg gøre dig opmærksom på at du deltager frivilligt øh 
interviewet og at du altid kan trække dit samtykke tilbage og du kan også fravælge at besvare de 
enkelte spørgsmål da vi kan komme ind på personlige følsomme emner. 
[00:01:10] IP – det er i orden 
[00:01:30] TK – først og fremmest vil jeg godt tænke mig at høre baggrundsinformation om dig. Hvor 
gammel du er og hvad du laver. 
[00:01:39] IP – jamen jeg er 25 år og jeg er nyuddannet sygeplejerske og arbejder ude på OH i 3 
måneder.  
[00:01:49] TK – Okay, øh anvender du eller har du anvendt teknologi før som for eksempel computer, 
mobil telefon, robotter 
[00:01:52] IP – dagligt 
[00:0:56] TK – hvad for eksempel? 
[00:01:59] IP – jeg bruger min telefon dagligt, jeg bruger en computer dagligt, og jeg bruger også 
computersystemer i mit arbejde dagligt.  
[00:02:06] TK – okay, øh. Har du anvendt teknologi indenfor sundhedsvæsenet 
[00:02:10] IP – det har jeg gjort iforhold til mit fag. Jeg bruger det dagligt øhm til at dokumentere 
mit arbejde. 
[00:02:19] TK – ja, så du bruger det i arbejdsmæssige sammenhænge 
[00:02:22] IP – Ja. 
[00:02:26] TK – øh har du en fast læge? 
[00:02:29] IP – øhh nej, jeg har skiftet meget af grundet.. boligændringer, så jeg har lige fået en ny 
en igen inden for de sidste .. jeg har skiftet læge to gange inde for de sidste 3 år. 
[00:02:34] TK – hvor lang tid har du været tilknyttet den nuværende? 
[00:02:40] IP – 3 måneder? 
[00:02:46] TK – Ja. Vil du fortælle mig om et typisk besøg hos, de err, hos din læge? 
[00:02:50] IP – øhm det er lang tid siden jeg har brugt min praktiserende læge, men et typisk besøg 
med min egen læge, med at jeg ringer, bestiller en konsultation og viser .. ja, men jeg kommer ind og 
snakker omkring det og så eventuelt færdigegøre konsultationen denne gang eller aftaler at jeg 
kommer igen.  
[00:02:58] TK – okay, hvordan føler du dig behandlet når du er i en konsultation med din læge? 
Herunder hvilke følelser at du kan tilknytte oplevelsen at et lægebesøg.  
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[00:03:10] IP – Det er meget blandet. Det har meget at gøre med at hvilken situation det er jeg til.,. 
øh kontakter min læge. Jeg oplever ofte at jo mere fysiologisk det omhandler jo mere bliver jeg mødt 
med forståelse og øhm med min egen læge, i forhold til når det er psykologiske føler jeg ofte at det 
er .. man ikke rigtig bliver mødt som en person og at lægen har den bedste behandling uden rigtig at 
have en dialog med en, så det går meget an på hvordan jeg møder min læge og hvordan jeg føler 
kommunikation foregår. 
[00:03:26] TK – Føler du at din læge, han forstår hvad det er at du kommunikerer? 
[00:03:30] IP – Ikke altid. Og det igen an på om hvad bekymringer jeg kommer med til ham om 
[00:03:35] TK – Ja. Hvad skyldes at du ikke altid føler dig forstået? I hvilke situationer har du sådan 
oplevet det i? 
[00:03:42] IP – Jamen, jeg føler ofte det er grundet øhm .. det der med at forskellige personer har 
forskellige måder at reagere på selvom det kan have en diagnose, velkendt diagnose, øhm så jeg føler 
ofte at det er det med at de behandler diagnosen, men de glemmer at se mennesket. Så nogle gange 
føler jeg ikke rigtigt at jeg bliver set som menneske, men bare som diagnosen også har man, kifkkjsjdj, 
så har man et medicinsk behandling som man skal bruge til den, så sætter vi dig på den uden rigtig at 
finde ud af om det er den rigtige behandling for den enkelte.  
TK – Så for at opsummere lidt det, hvad kan at du vil føle dig forstået af din læge? 
[00:04:09] IP – øhm at der var tid og at der var tid til at havde, hvad kan man sige, have en dialog 
med lægen omkring rigtig mange ting. For ofte føler jeg at de er tidspresset 
[00:04:11] TK – [ja]  
[00:04:19] IP – så jeg føler ikke rigtig at vi har tid til at rigtig snakke tingene igennem. Det bliver 
meget sådan lidt “jamen, hvordan har du det? Det er det jeg kan gøre.. hej og farvel igen” 
[00:04:27] TK – [okay] (afbrød sætningen) 
(Kort pause i samtalen – 4:27-4:31) 
[00:04:31] TK – Forstår du selv hvad din læge kommunikere til dig? 
[00:04:53] IP - .. oftes, meen jeg må nok sige at det kommer også meget af at jeg nok har en stor 
forståelse indenfor faget og at jeg arbejder med det. Jeg tror at det ville være sværere nogle gange at 
finde ud af hvorfor han tager de valg han gør hvis jeg ik havde noget viden indenfor faget. 
[00:05:10] TK – Hvilken viden tænker du da det er god for dig at have? 
[00:05:30] IP – Jamen, jeg har stor viden indenfor medicin og hvordan medicin har virkning på 
kroppen og eventuelle bivirkninger, det har og har på den måde lettere med at gå i en dialog med min 
læge omkring det jeg oplever ved det her medicin her. Plus at mange af de læge udtryk, som de 
eventuelt kan, nogen en gang imellem finde på at bruge, de kender jeg også fordi jeg kender til faget. 
[00:06:07] TK – så uden den forforståelse, jeg høre du siger du synes du har, ville du så føle at du var 
dårligere sat i lægebesøg uden den? 
[00:06:17] IP – En gang imellem ja 
[00:06:20] TK – (positiv/agree lyd) okay.  
[00:06:25] TK – Hvordan forbereder du dig på kommunikationen med din læge når du skal til 
lægebesøg? 
[00:06:37] IP - ..jo, det meget mm.. det meget blandet. Oftes for eksempel det an på hvad jeg kommer 
med. Hvis det noget for eksempel der har stået på i længere tid, så prøver jeg så vidt som muligt at 
skrive ned når jeg har oplevet de her situationer her, og hvordan det har været, så han har hvad skal 
man sige, et bedre billede af hvad der har været forgået inde jeg dukker op til den konsultation. For 
eksempel hvis det er jeg kommer mange blå mærker, tager jeg billeder af de her blå mærker så han 
også kan se, hvad skal man sige, variationen i de her blå mærker som jeg egentlig gerne vil have en 
dialog omkring hvorfor jeg får dem. 
[00:07:03] TK – Ja.  
[00:07:07] IP – men os hvis jeg har haft smerter i en længere periode så sige hvornår har de været 
værst? øhm er det nogle der kommer og går? Hvor er det jeg oplever dem? Altså sån giver ham så 
mange informationer, som jeg kan, som muligt for at han kan give mig den rette behandling. 
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[00:07:19] TK – Ja. Kan det være svært for dig og huske alle de informationer når du kommer til 
lægen? 
[00:07:22] IP – Ja, meget, hvis, oftes så er det er, at jeg føler at jeg glemmer nogle vigtige ting fordi 
at du nogle gange den authoritetstro at de begynder at snakke. Så begynder de at snakke om et eller 
andet og så kommer, glemmer du at fortælle om noget fordi i begynder at snakke om noget andet end, 
som du måske har forberedt at du egentligt vil sige, men fordi i begynder at have en dialog så glemmer 
du at sige det du egentligt gerne ville.  
[00:07:34] TK – Ja. For at opsummere lidt på det her vi lige har talt om vil du så lige kort opsummere 
hvad du synes at øh der er vigtigt i kommunikationen for at du kan få udtrykt dine sygdomssymptomer 
og hvad du føler at der kan forbedres. 
[00:07:59] IP – Det jeg føler der kan styrke en god kommunikation det er at øhh de har mere tid, og 
at de ser det enkelte menneske og ikke diagnosen. At alle personer kan reagere forskelligt, selvom 
det er en velkendt diagnose. Og noget at det kan yeah styrke det her det er at sundhedsvæsenet er, at 
lægerne har mere tid til at øh have de her lægekonsultationer i stedet for måske 5 minutter til hver 
enkelte. 
[00:08:57] TK – ja. Hvad tror du er konsekvenserne af en mangelfuld kommunikation den kan få? 
[00:08:10] IP – Fejlbehandling er oftes at det øh at man ikke bliver behandlet for helt præcist det der 
egentligt er problematikken fordi man får dybdegjort det øhh som man egentligt kommer med til 
lægen, fordi der ikke er tid til det til at have denne her dialog omkring problemstillingen. 
[00:08:35] TK – Ja. Tror du at der kan være en sammenhæng mellem en mangelfuld kommunikation 
og diagnosetidspunkt? 
[00:08:50] IP – Kan du omformulere spørgsmålet? 
[00:08:58] TK – Jamen, I forhold til det du siger om snakken om sygdomssymptomer at den kan være 
svær, tror du at det i nogen tilfælde kan ende ud i at folk de ikke får deres diagnoser hurtigt nok og 
hvis der ikke er nok tid at de så heller ikke får den hurtigt nok fordi de ikke bliver dybdegående nok. 
[00:09:09] IP – både ja og nej, jeg tror det har meget an på diagnosen at gøre også, ofte oplever jeg 
også at folk kan blive fejldiagnosticeret også begynde at blive behandlet for noget hvor de så finder 
ud at det ikke har haft den ønskede virkning så derfor igen går igennem en dialog og finder ud af hvad 
det egentlig er. Så jeg føler ofte at hvad skal man sige, .. ikke at der bliver sat en diagnose til det nok, 
men fordi der ikke er dialogen så bliver der behandlet for noget andet først, som man tror det er, så 
jeg føler egentligt diagnoserne kommer, men fordi man ikke har tiden til at dybde gå dem så er det 
måske den forkerte diagnose.  
[00:10:10] TK – ja. Jeg vil gå lidt videre til noget af det mere teknologiske. Da vi gerne vil udvikle 
en app. Hvad er din generelle mening om brugen af teknologi i sundhedsvæsenet som en platform 
mellem patienter og læger? 
[00:10:59] IP – Mellem patienter, altså det kan være et meget godt informativt redskab HVIS det 
bliver brugt rigtigt. Det handler meget om at øhm lægerne skal være opmærksomme på at det ikke 
bare er et redskab til dem, men det også til patienterne, så man øh bruger et almindeligt sprog der er 
velkendt af alle og man ikke kun bruger et fagligt sprog. For så ender man ude i det igen, hvor 
patienter ikke bliver informeret som de skal. 
[00:11:43] TK – Ja. Du siger lidt af det der synes jeg, men altså hvad er vigtigt for dig at tage hensyn 
til når man så udvikler sådan nye teknologiske systemer til brug i sundhedsvæsenet.  
[00:11:54] IP - Det man skal tænke på det er som sagt at man bruger et sprog som er forståeligt af 
alle, men også at man er opmærksom på at det skal ikke være mere indviklet end at ens farmor på 65 
også kan gå ind og sige at der er måske tre tryk du skal gøre for at få den information du vil have i 
stedet for de skal lede rundt efter den information de egentlig søger, så det også skal være let 
tilgængeligt for alle aldersgrupper.  
[00:12:08] TK – Hvilke konsekvenser tor du det vil få hvis det ikke var let tilgængeligt? 
[00:12:14] IP - At folk ikke ville bruge det.  
[00:12:18] TK – Ja.  
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[00:12:21] IP - At folk simpelt hen ikke bruger det fordi det er sådan, det her det er simpelthen for 
besværligt det er lettere bare at ringe til min læge og sige jeg vil gerne have en tid end egentlig at tage 
denne her kommunikation, eventuelt over en app fordi at så tænker man så, det tager for meget arbejde 
jeg kan ikke finde ud af hvad jeg skal skrive hvor. Det er lettere at jeg bare ringer og så tager jeg ind 
til lægen og snakker med ham i stedet for.  
[00:12:46] TK – Ja. Ville du selv have lyst til at bruge en app, øhh hvis den kunne være med til at 
styrke kommunikationen mellem dig og din læge?  
[00:12:59] IP - 100% jeg sidder lige nu i en situation meget så lidt, og har nogle småting hvad skal 
man sige,  jeg gerne ville diskutere med en læge omkring, men på samme tid så er de ikke så 
evaliderende i min hverdag, at jeg tænker amen, at det er noget jeg skal gøre nu for, med tiden, der er 
rigtig mange Corona restriktioner, og der bliver rigtig meget tid brugt på Corona lige nu, hvor jeg 
føler at det er sådan, sådan en nødvendighed for mig at gå til lægen men ved at have en app for 
eksempel og kommunikere med min læge kan jeg sige, hej jeg har de her problemstillinger, kan vi 
snakke om hvad jeg så eventuelt kan gøre her og om han så har behov for at se mig eller at han kan 
sige, ( ) at jeg skal begynde på et eller andet over denne her konsultation eller sige versus eller i 
tilfælde, der er ikke noget her du skal være bekymret for bare fortsæt din hverdag, som normalt for 
lige der står jeg jo med rigtig mange tvivlsspørgsmål fordi jeg ikke ved øhh om det er noget eller ej, 
men på samme tid så føler jeg at det er vigtigt nok til at, ja, sætte mig højere end alle de her 
Coronaspørgsmål som der er lige nu.  
[00:13:17] TK – Ja. Hvis du frit kunne vælge på alle hylder, øhh, uden at tænke på hvilke 
begrænsninger som der er og hvad der kan lade sig gøre i virkeligheden, hvilke ønsker ville du så 
have til en app, altså med tanke på hvilke funktion den skulle kunne, eller som den skulle indeholde 
som ville kunne gavne dig i kommunikationen med din læge? 
[00:13:26] IP - altså meget af det som. Jeg ved at det her det allerede eksistere, men ( ) en app, jeg 
ved, jeg ved ikke om det er en app eller om det er decideret et computersystem, men et sted du kan 
gå ind og bestille dine tider, og kan også skriver under sådan et, jeg vil gerne have denne her tid, og 
det er det her jeg gerne vil snakke om. Men på samme tid også lave et chatroom hvor man så eventuelt 
bliver tilknyttet en sygeplejske, der er tilknyttet ens læge eller egen læge, selv eller man eventuelt kan 
ønske det, og så sige, jeg har det her problemstilling og, og få nogle svar på det, øhm og så hvis man 
skal være helt ærligt så det der med at kunne selv, i stedet for at gå ind på hvad skal man sige 
sundhed.dk og finde ens journaler men at man også får tilknyttet denne her app, så man havde al sin 
sundhedsfaglige historie et sted og man kunne bestille alt et sted,  
[00:13:08] TK – [Ja] 
[00:13:11] IP - øhm og så synes jeg også at det kunne være rigtig fedt eventuelt at have en ordbog 
tilknyttet denne her app så hvis det endelig var man mødte et ord man ikke kendte så kunne man slå 
det op, så man ikke behøvede at gå ud og lede efter det men også var i den her app så du kunne få den 
information du ønskede og du kunne få viden uden du skulle åbne flere tusinde ting.  
[00:13:23] TK – Tidligere i interviewet der nævnte du noget om hvad kan man sige at stå, du ved 
sådan selv tracke i sådan noget, og øhh og noget med billeder, ku det være nogle funktioner så or ku 
gavne dig? 
[00:13:36] IP – Det ku det i hvert fald fordi som sagt så er det oss, hvis nu jeg var interesseret i at gå 
til min læge omkring et spørgsmål om at jeg får rigtig mange blå mærker ofte så ville det også være 
at have denne her mulighed for at sige, hej jeg har denne her problemstilling her, det var ikke noget 
jeg ville have en tid for, men jeg kan, jeg vil bare sige jeg får de her blå mærker her, jeg ved ikke 
hvorfor. De ser sådan her og sådan her ud og de her billeder er blevet taget indenfor den sidste uge, 
og så bare sende dem med, fordi det giver også som sagt et billede af hvordan den her sygdomshistorie 
har været et stykke tid, om det så er noget man skal agere på eller ej.  
[00:14:03] TK – Ville det, øhh, ville du se det som en fordel hvis man or kunne tage altså den app 
frem i det fysiske møde konsultationen hvis man for eksempel har svært ved at fortælle det hele og 
så tage den frem og sige, når med jeg skrev faktisk alt det her ned, at der er sket det her i dag.  
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[00:14:16] IP – Ja men så tænker jeg det sådan, så skal det være sådan ligesom en sygdoms, hvad skal 
man sige dagbog hvor at man har en mulighed for at gå ind og sige sådan jeg har set denne her 
problematik her, som nogen gør for eksempel i deres notater på deres telefon, så gå og skrive det her, 
ikke nødvendigvis at de bliver tilknyttet lægen med det samme, men at man bare kan skrive sine 
bekymringer ned og så sige sådan okay nu er jeg ved lægen nu kan jeg åbne den her dagbog her, var 
der nogen af de her ting jeg ikke havde fået sagt, der var faktisk det her, okay, vi. Det gør i hvert fald 
personligt bruger jeg notater og skriver ned hvis der nogen problematikker jeg oplever som jeg så 
gerne vil tage op, men det ku være fedt hvis man ku tilknytte sin sygdomsbekymringer i en app uden 
at det nødvendigvis blve tilsendt lægen men du vidste at, hvor du kunne finde det igen når du var ved 
lægen.  
[00:15:02] TK – Ja. Synes du. Nu spurgte jeg or lige ind men synes du den skal udvikles med henblik 
på kommunikationen før, under eller efter mødet? 
[00:15:14] IP - øhm, alle tre dele.  
[00:15:16] TK –[ja]. 
[00:15:19] IP - Jeg synes den skal være et redskab man kan tage frem for eksempel før mødet at du 
kan sige sådan jeg har de her bekymringer, okay jamen så kom ind, under mødet jamen sige sådan, 
jeg har skrevet det her ned under en periode er det. Jeg vil gerne have at vi snakker om det, og så 
bagefter også det der med at sige sådan, jamen okay, vi gør det her, og du begynder for eksempel på 
det her medicin, at man så eventuelt også bare kan skrive sin, nu har jeg været på det her medicin, jeg 
synes ikke det har den ønskede virkning eller også bare sende og godkende, jeg synes det har haft den 
ønskede virkning. Så lægerne oss kan blive beskæftiget i at det i sætter dig i gang med, det er okay 
uden at du eventuelt måske behøver at møde op for eksempel, hvis alt går som det skal så kan man 
oss, hvad skal man sige spare den konsultationstid på at skrive alt er som det er jeg har ingen 
problemer jeg behøver ikke se dig.  
[00:15:57] TK – Ja. Spændende. Men vi er faktisk ved at være færdige med interviewet nu, har du 
andet du gerne vil tilføje i forhold til kommunikationen eller appen, nogen tanker du sidder og 
brænder inde med.  
[00:16:08] IP – øhm, at det der er vigtigt det er at lægerne må ikk, altså lægerne skal bruge det her 
som et redskab, ligesom dokumentations reskaberne de bruger i deres hverdag men det må ikk, helt 
overtage på samme måde øhh, fysisk konsultation for der er nogle gange, altså de må ikke gøre det i 
stedet for. Hvis det er nødvendigt med fysisk møde og det så skal de også gøre brug af det. Det er et 
rigtig godt redskab både for os som patienter men og for dem men man skal også bare være realistisk 
og hvad skal man sige, vi kan ikke erstatte fysisk møde med hinanden med en app, hvis der er behøv 
for det så er der behov for et fysisk møde og det skal lægerne oss nogle gange tage initiativ til fordi 
patienterne ikke kan tage vurderingen selv, er det her slemt nok. Så lægerne, hvad skal man sige, har 
os meget ansvar for hvornår, der ligger rigtig meget ansvar til det her hvis man vælger at gå i brug 
med det hvornår lægerne skal tage stilling til, hvornår er det nok med en virtuel konsultation eller er 
det nødvendigt med et fysisk, så det er der også meget, man lige skal være opmærksom på.  
[00:17:19] TK – Ja. Har du ellers nogen afklarende spørgsmål inden at vi afslutter interviewet.  
[00:17:30] IP - Jeg kan ikke komme på noget nej.  
[00:17:38] TK – Hvis du har svaret ja til at få oplysninger om vores resultater sendt, så vil vi gøre det 
på mail når projektet er afsluttet, men ellers så vil jeg bare sige tusind tak for din hjælp, og så er du 
velkommen til at kontakte os hvis du på et senere tidspunkt har nogle spørgsmål  
[00:17:49] IP – Ja men held og lykke med det hele jeg håber at det går godt.  
[00:17:59] TK – Jo tak skal du have, og tak for din tid.  
[00:18:06] IP – Velbekomme.  
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B3: Patient 3. 

I det kommende kan læses transskriptionen af lydoptagelsen fra interviewet mellem vores tredje 

patient og vores interviewperson. I transskriptionen bliver det oplyste navn anonymiseret. 

Derudover forsøger vi at anonymisere det oplyste erhverv i en sådan grad, at det ikke kan ledes 

tilbage til respondenten. I transskriptionen bliver intervieweren angivet som ”I” og patienten bliver 

angivet som ”P3”. Derudover følger vi Kvale og Brinkmanns transskriptionskonventioner fra 

bogen  Interview, det kvalitative forskningsinterview, som håndværk af Steiner Kvale & Svend 

Brinkmann, side 235-247. samt vi angiver tidskoder undervejs.  

 
Transskriptionen. 
 
[00:00:03] I: Er du klar?  
[00:00:10] P3: Ja, ja, ja, ja.  
[00:00:12] I: Det er godt. I: dag der vil jeg gerne interviewe dig på vegne af min projektgruppe fra 
Roskilde Universitet. Øh:, vi er interesseret i at få et indblik i, hvordan kommunikationen den foregår 
mellem patienter og praktiserende læger, og om en datalogisk applikation, og der mener jeg en app, 
den kan være med til at styrke kommunikationen. (.) Øh, interviewet det kommer til at tage under en 
halv time, og så vil jeg gøre dig opmærksom på, at interviewet det bliver optaget, som du kan se. Og 
det gøres for at støtte vores hukommelse, når vi skal arbejde videre med projektet Derfor der vil, øh, 
interviewet her også blive transskriberet og vil indgå i projektopgaven som et bilag. Men øh, 
interviewet behandlet, eller bliver behandlet fortroligt, så dine udsagn de vil blive anonymiseret, så 
de ikke kan ledes tilbage til dig.  
  
[00:00:49] I: Og så må du endelig spørge, hvis du (.), hvis der er noget, du er i tvivl om eller ikke 
forstår undervejs i interviewet. Øh, jeg vil gøre dig opmærksom på, at du deltager frivilligt, så du kan 
trække dit samtykke tilbage til enhver tid. Øh, og du kan også, eller, fravælge at besvare de enkelte 
spørgsmål, da vi kan komme ind på personfølsomme emner. Men til at starte med, der vil jeg gerne 
høre lidt baggrundsinformation om dig? Hvor gammel du er, og hvad du laver?   
[00:01:03] P3: Jeg er 45 år og kontorassistent.   
[00:01:07] I: Okay. (.) Æh, har du anvendt eller anvender teknologi i din hverdag? Computere, 
mobiltelefoner, robotter, andet?   
[00:01:11] P3: Ja, computere og telefoner.   
[00:01:14] I: Har du anvendt teknologier indenfor sundhedsvæsenet?   
[00:01:18] P3: Nej:.   
[00:01:20] I: Nej. (.) Har du en fast læge?   
[00:01:25] P3: Ja.   
[00:01:29] I: Hvor lang tid har du været tilknyttet din faste læge?   
[00:01:37] P3: Et halvt år.  
[00:01:40] I: Kunne du tænke dig at fortælle mig om et typisk besøg hos din læge?    
[00:01:50] P3: Det har jeg ikke haft endnu med min nye læge.  
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[00:02:03] I:  Med din gamle læge, hvordan ville det så typisk være?  
[00:02:10] P3: At jeg fik en tid og kom ind og så fortalte mit problem og (.) der blev fundet en 
løsning.    
[00:02:13] I: Ja. (.) Hvordan følte du dig behandlet, eller føler dig behandlet [nu har du ikke haft, men 
nu tager vi bare udgangspunkt i din tidligere læge] hvordan følte du dig behandlet, når du talte med 
din læge? Hvilke følelser kan du tilknytte sådan til et typisk lægebesøg?   
[00:02:16] P3: Altså, øh:, ved min gamle læge, der var det med tillid og tryghed, men da han 
stoppede, så var det med utryghed, og derfor flyttede jeg.    
[00:02:21] I: Hvad gjorde utrygheden ved dig da?   
[00:02:29] P3: Gjorde at jeg ikke havde lyst til at gå til lægen med mine problemstillinger.    
[00:02:31] I: Ja. (.) Øh: (.). Forstod du, hvad din læge kommunikerede til dig?   
[00:02:35] P3: Ja.  
[00:02:38] I: Hvad gør du synes, at det var en flydende dialog, og du forstår, hvad der blev sagt?   
[00:02:43] P3: Jamen, jeg ved ikke altid, om jeg synes, det er en flydende dialog, men jeg forstår, 
hvad der bliver sagt i den sidste ende.    
[00:02:50] I: Hvad gør, at du ikke føler, at det er en flydende dialog?   
[00:02:53] P3: Det kan godt være meget envejskommunikation.   
[00:02:55] I: Fra hvis side?   
[00:02:57] P3: Fra lægens: side.   
[00:02:59] I: Føler du, at din læge forstår, hvad du siger?  
[00:03:03] P3: Ja, det gjorde jeg jo så ikke til sidst. Det var derfor, at jeg flyttede.   
[00:03:10] I: Det er rigtigt. (.) Hvordan forbereder du dig på kommunikationen med din læge inden 
du skal til, øh, en konsultation?   
[00:03:18] P3: Jamen, jeg forbereder mig jo ikke, øh, synderligt. Andet end at jeg tænker over, hvad 
det er, at jeg bestiller en tid for, jo.   
[00:03:27] I: Ja.   
[00:03:30] P3: Idet jeg bestiller tiden, har jeg jo, har jeg jo forberedt mig, fordi så skal, så er det jo 
det, at jeg skal snakke om.    
[00:03:39] I: Uhm:. (.) Hvad synes du, der er vigtigt i kommunikationen med din læge for, at du kan 
få udtrykt dine sygdomssymptomer?     
[00:03:42] P3: Det er jo tryghed (.) og tillid.   
[00:03:50] I: Tryghed og tillid. (.) Og så har jeg også et spørgsmål her med, hvordan man så, hvordan 
du føler kommunikationen den kan forbedres mellem dig og din læge? Men det er så et trygt og 
tillidsfuldt forhold, at du har brug for?    
[00:03:58] P3: Ja.    
[00:04:01] I: Er der andre faktorer, at du har brug for, for at du synes, at kommunikationen den også 
er let? Andet end det er trygt?    
[00:04:13] P3: Nej:. For mig, øh, der kan man godt have en god dialog uanset, om det er en ung eller 
en gammel, eller en mand eller en kvinde. Det er jo trygheden og tilliden, at jeg skal føle.    
[00:04:26] I: Ja. (.) Hvad tror du konsekvenserne det kunne være af en mangelfuld, øh, 
kommunikation?  
[00:04:35] P3: Det kan jo være, man kommer for sent (.) til læge (.) eller at man ikke får udtrykt det, 
man har brug for, så man går med noget ubehandlet, og i sidste ende kan det jo have fatale følger for 
nogle mennesker.  
[00:04:44] I: Så du vil mene, at det kan få et, øhm, en betydning for diagnosetidspunktet også?  
[00:04:50] P3: Ja.   
[00:05:03] I: Men jeg vil gå lidt væk fra, øh, fra det med kommunikationen med lægen, og så vil jeg 
gå lidt mere hen til noget af det teknologiske i forhold til, hvad din generelle mening om brugen af 
teknologi i sundhedsvæsenet som en platform mellem en læge og patient?   
[00:05:09] P3: Hvad min generelle holdning er?   
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[00:05:11] I: Ja.   
[00:05:13] P3: Jamen, jeg synes, at det er fint, hvis det kan afkorte nogle ventetider, så, øh, er det 
ganske udemærket.   
[00:05:20] I: Hvad vil du sige, der er vigtigt at tage hensyn til i udviklingen af nogle nye teknolog, 
øh, eller teknologier, der skal bruges i sundhedsvæsenet?  
[00:05:31] P3: Det skal være: brugervenligt og ældrevenligt. Det må ikke være: øh, kringlet stillet op, 
fordi så mister man en målgruppe, der er fra 60 plus. Øhm, men det er så også an på, hvem det er, at 
man gerne vil fange via teknologien, fordi hvis det er den yngre målgruppe, så betyder det jo ikke så 
meget. Men øhm (.), ja:, ellers så skal det jo være nemt tilgængeligt, altså.   
[00:05:58] I: Ja.    
[00:06:00] I: Ville du selv have lyst til at bruge en app, hvis den kunne, øh, styrke kommunikationen 
mellem dig og din læge.   
[00:06:10] P3: Ja, til nogle (.) problematikker, der ville det være fint. Øh, andre problematikker tror 
jeg, det er vigtigt, man sidder overfor, for lægen og ser hinanden i øjnene, og på den måde også får 
interageret med hinanden med kropssprog.   
[00:06:15] I: Ja. Ser du lægens kropssprog vigtigt i mødet og dit eget kropssprog også?   
[00:06:20] P3: Nej, jeg tror, at det er vigtigt, at lægen ser dig.   
[00:06:27] I: Ja.   
[00:06:29] P3: Ser dit kropssprog og ser hvad, øh, om du virker utryg, eller hvad du signalerer, når 
du fortæller om din problemstilling.  
[00:06:36] I: Ja.    
[00:06:39] P3: Men til nogle ting vil det jo være ganske udmærket. Det er jo ikke alt, at man behøver 
at lytte på lunger for at konstatere, hvad kan være.    
[00:06:45] I: Nej.   
[00:06:47] I: Det kan godt være, at det lyder som et lidt svært spørgsmål, men hvis du kunne vælge 
frit på alle hylder uden at tænke på begrænsninger, og hvad der egentligt kan lade sig gøre i 
virkeligheden, hvilke funktioner ville du så selv synes, at du kunne gavn i i forhold til 
kommunikation. Altså:, hvilke redskaber ville kunne hjælpe dig i kommunikationen?    
[00:06:50] P3: Hm:. Det, øhm:, ved jeg såmænd ikke. Jeg synes, at jeg er god til at og, jeg, jeg har 
ikke et problem med at give udtryk for, hvad jeg mener.   
[00:07:01] I: Nej.  
[00:07:04] P3: Eller hvad jeg har brug for.  
[00:07:11] I: Vi har talt lidt om min gruppe, øh, at lave, en, en ordbogsfunktion for eksempel, så det 
blev, til at kunne slå op, hvilke, altså, de termer som lægen bruger. Vi har talt om, æh, om man kunne 
gå ind og, øh, ligesom lave en: sygdomsdagbog, sygdomskalender, hvor man kunne gå ind og skrive 
ind, øh, når der var noget galt. Vi har også talt om funktioner, hvor man kunne sende billeder ind, så 
man kunne vise det på billeder eller opbevare billeder. Er der nogle af de funktioner, at du ville kunne 
bruge til noget?  
[00:07:40] P3: Ja, jeg synes da dagbogen og så billedfunktionen, det er ganske udemærket.   
[00:06:47] I: Ja. (.) Okay.   
[00:07:50] I: Synes du, at appen den skal udvikles med henblik på at styrke kommunikationen før, 
under eller efter mødet?   
[00:08:05] P3: Det, det kan styrke det hele. Altså det, det kan jo bruges alle steder. Nogle gange kan 
det være nødvendigt at følge op, og der behøver man måske ikke nødvendigvis at mødes for en, lige 
en kort opfølgning. Både under og efter forløbet, den, andre gange kan man klare det allerede i første 
forsøg, eller første møde, ved at (.) bare lige få en hurtig kontakt og få svar på et eller andet.  
[00:08:22] I: Ja. (.) Men vi er egentligt allerede ved at være ved, øh, interviewets ende. Øhm, har du 
andet du gerne vil tilføje? Noget du sidder at brænde inde med i forhold til kommunikationen eller i 
forhold til appen?  
[00:08:22] P3: Nej.  
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[00:08:27] I: Øhm, så hvis du har svaret ja til at få oplysninger om vores resultater tilsendt, så vil vi 
sende dem på mail, når projektet det er afsluttet. Øh, og har du ellers nogle afklarende spørgsmål?  
[00:08:35] P3: Nej.  
[00:08:40] I: Så vil jeg bare sig tusind tak for din hjælp, og så er du velkommen til at kontakte os, 
hvis du på et senere tidspunkt skulle have nogle spørgsmål.  
[00:08:58] P3: Tak.  
[00:09:00] I: Selv tak: 
 

B4: Læge 1.   

Interviewet er optaget onsdag den 21/10-2020, og foregår mellem interviewer Michael, og læge T, 
herefter forkortet til M og T. Der er desuden en tredje person på en del af optagelsen, nemlig 
T´s samlever herefter forkortet til P.  
Noget af transskriptionen er blevet vanskeliggjort af at der er babylyde, der også kan høres på 
optagelsen, derfor kan der være lidt uoverensstemmelser mellem hvad T har sagt, og hvad der er 
blevet transskriberet.  Der er desuden en markant accent der også vanskeliggør transskriptionen.  
Transskriptionen er lavet med hjælp fra bogen: Interview, det kvalitative forskningsinterview, som 
håndværk af Steiner Kvale & Svend Brinkmann, side 235-247.  
Den firkantede klemmer, [ ] er lavet der hvor der er overlap i transskriptionen, altså der hvor noget er 
blevet sagt oven i noget andet. dette er gjort i henhold til overstående bog, side 241, tekstboks 10.2. De 
overlappende sætninger der er markeret med: [ ] er indsat under den sætning hvor de overlapper. 
Dette er gjort for at gøre det lettere at læse transskriptionen, samt for at der kan skildres mellem hvem 
der siger sætningen og hvem der siger det overlappende. Tegnet (.) er lavet der hvor der er en kort 
pause i transskriptionen.   
  
Transskription.   
[00:00:02] M- Og så skal jeg lige starte med at fortælle dig at jeg optager det her interview.  
[00:00:03] T- Ja.  
[00:00:06] M - Ja.  
[00:00:10] M – Så vil jer gerne starte ud med, hvilken patientpopulation har du i din praksis. Er det 
høj klasse er det middelklasse, er det lav klasse, eller er det en blandet landhandel som man siger.  
[00:00:20] T – Det er blandet.  
[00:00:21] M- [Ja].  
[00:00:25] T – Men jeg har ikke min egen praksis endnu, jeg er ikke færdig speciallæge.  
[00:00:26] M- [Ja].  
[00:00:29] T- I den praksis jeg tilhører der har vi blandet.  
[00:00:30] M- [Ja].  
[00:00:33] T – Børn og voksne og gamle.  
[00:00:38] M- Så det er er simpelthen lidt af hvert.  
[00:00:39] T- [Ja].  
[00:00:40]M- både med om dette r ældre eller om det er unge personer, men lidt af det hele kan jeg 
forstå.   
[00:00:41] T – [Ja].  
[00:00:55] M- når men kan du fortælle om et typisk besøg mellem dig og en patient. Hvis du nu 
tager et eksempel du kan huske, hvordan er det fra start til slut, når en patient kommer ind til dig.   
[00:01:11] T- Det er meget forskelligt, men vi kan tage en patient, en hostepatient, dem har vi 
mange af. Så hørte jeg lidt ind til hvor længe han hostede, og hørte lidt mere ind til symptomerne, 
om han havde feber og så lyttede jeg på lungerne og så måler jeg måske et infektionstal, et prik i 
fingeren for at se om det er virus eller bakterielt.   
[00:01:20] M- Ja.  
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[00:01:30] T- Øh, men det er ikke altid noget vi tager dem, hvis vi tænker, okay det er en virus så 
vil der ikke være forhøjet infektionstal, så er det spild af prøven. Men nogle gange hos gamle der 
for eksempel ryger, måske har Cold, altså rygerlunger, dem er vi lidt mere varsomme med, dem 
tager vi gerne.   
[00:01:32] M- [Ja].  
[00:01:40] T- Og så vil der også være den patientgruppe, vi skal være helt sikre i vores svar, de 
gider ikke at høre, at det er virus hele tiden, de vil gerne at vi skal tage den prøve så de kan være lidt 
mere rolige. Så nogle gange gør vi det også for patienternes skyld. Fordi patienterne passer lidt på.  
[00:01:50] M- Så når det er at patienten presser lidt på så, er det I har det med at give, undersøge 
dem  
[00:01:52] T- [Ja, nogle gange Ja].  
[00:01:55] M- Ja. På hvad for en måde presser patienterne på hvis dette r du kan uddybe det lidt 
mere præcist.   
[00:02:00] T- JA, det er ikke altid de beder om det, men nogle gange siger de, kan du tage 
infektionstal, og nogle gange siger ikke etniskes danskere, du siger det ikke er en virus, hvordan kan 
du være sikker på det. Så bliver jeg nødt til at tage den prøve, for at sikre dem om at det er virus.   
[00:02:30] M- Og hvordan, ehm, hvad for nogle følelser kan du sætte på når det er at du kan mærke 
at patienten presser på for at få en diagnose. Når det er at de for eksempel ikke er, er sikker på at det 
er en virus.  
[00:02:45] T- Altså nogle gange så føler man lidt at man spilder tiden, at patienten vil gerne komme 
og bestille ting hos os, scanning og alt mulig og sådan skal det jo ikke være.   
[00:02:46] M- [Nej].  
[00:02:52] T- Altså nogle gange os, altså nogle gange hvis man tænker det er lidt hurtige til at 
prøve, og altså nogle gange hvis den er for høj så er det jo godt at man har taget den her prøve, og 
fundet at det virker.  
[00:02:54] M- Ja, nogle gange  
[00:03:11] M- Og ehm, når det er at de ehm, man kan sige du giver dem lidt ret hen af vejen med at 
nu prøver vi at tage nogle flere test, oplever du så at de føjer dig, ment på den måde at så så er de 
ikke så meget i forsvars position som de var først.  
[00:03:20] T- Den skal jeg nok have en gang til.  
[00:03:35] M- Ja. Når det at du giver dem ret i at du tager nogle flere tests holder de så op med at 
være på nakken af dig, hvis du forstår.  
[00:03:50] T- Ja. Så er de mere sådan okay, det var en virus eller du havde ret. Så er de lidt mere 
rolige. og trygge os, det er også en tryghed for dem hvis en læge (kommer).  
[00:03:52] M- Ja, nogle gange  
[00:04:00] T- Så er de mere tilfredse faktisk.   
[00:04:05] M- det lyder godt.  
[00:04:11] T- men nogle gange så man sig næsten snydt, hvis man føler at man er tvunget til at tage 
prøver eller henvise til noget scanning, uden at der faktisk er indikation på det.   
[00:04:21] M- så når du siger du føler dig snydt som om så stoler de ikke længere på din autoritet 
som læge, at I kan stole på hvad det er jeg siger.   
[00:04:31] T- Jo ja, nej måske lidt, men man føler også selv at de har google alt derhjemme, og 
forventer at det måske er dette er over os, vi forventer overfor alt, øhm.  
[00:04:40] M- ja.  
[00:04:42] T- vi skal også tænke lidt økonomisk, sådan samfundsøkonomisk, at alt koster jo, 
scanninger og CT, så øhm.  
[00:04:51] M- Og ehm, jeg tænker, I har jo også en bestemt mængde tid I kan afse til patienterne. 
Så det handler vel også om at få, flere patienter igennem end det gør at tale den enkelte kunde til 
ro.  
[00:045:02] T, ja, nogle gange så må man bare gøre det patienten vil for at korte samtalen lidt.   
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[00:04:09] M- Hvad for nogle andre, episoder kan du komme på hvor du har haft sådan lidt, eh, 
eh, stærke oplevelser.   
[00:04:12] T- Ehm, jeg skal lige tænke mig om,   
[00:04:14] M- [Jamen, selvfølgelig]  
[00:04:16] M- Det er mere det her med, det her fokus med hvordan din oplevelse med patienten er, 
om du føler at du bliver taget godt imod som deres læge. Eller hvordan det er.  
[00:04:22] T- Ja altså oftest er det sådan, oftest er det positivt.  
[00:04:31] M- Og når du siger oftest positiv, er det så, hvis man skal prøve at sætte tal på, så 80% 
der ofte er positivt.  
[00:04:40] T- Ja, 80-90.  
[00:04:42] M- Ja.   
[00:04:45] T- ja, så det er…  
[00:04:53] M- så det er overordnet, gode oplevelser du har med patienterne.  
[00:05:03] T- når vi ikke er færdig som speciallæge så har vi ikke så meget ventetid til os, som de 
andre læger så patienterne er faktisk glade for at komme til os yngre læger som har kort ventetid.  
[00:05:13] M- Okay.   
[00:05:17] T- og måske, jeg tror vi lytter lidt mere har jeg fået at vide.   
[00:05:20] M- Ja.   
[00:05:22] T- og måske tager det lidt mere seriøst, og måske henviser til lidt flere scanninger og alt 
det der, så patienterne føler sig mere hørt når de kommer til os som ikke er helt færdige endnu, altså 
færdig speciallæge.   
[00:05:30] M- Ja, så det vil sige at når I er under uddannelse hvis man kan sige det på den måde og 
ventetiden den er kortere så kommer de hurtigere ind til jer   
[00:05:39] T- Ja, og så er de mere tilfredse helt fra starten af og hvis vi så er usikre på noget, så 
beder vi jo om hjælp.  
[00:05:41] M- [ja].  
[00:05:47] T- Så det er næsten som om de fik tid hos deres egen læge.   
[00:05:53] M- Ja, okay. Har du andet du vil byde ind med, med det typiske besøg mellem dig og en 
patient.   
[00:06:10] T- nej, det kommer måske.  
[00:06:14] M- ja, ja men så tager vi den der.  Jamen så går jeg lige videre til næste spørgsmål.   
Forstår du hvad din patient kommunikerer til dig. Med sit sygdomsforløb, eller hvad med, kan det 
være sådan lidt svært at forstå.   
[00:06:25] T- nej oftest forstår jeg det er mest hvis dette r en ikke etnisk dansker som måske ikke er 
så god til dansk og kan de ikke helt forstå hvad der bliver sagt på hospitalet, så der er en masse 
misforståelser, sproglige misforståelser.  
[00:06:40] M- så det er nogle sproglige barrierer, sprogbarriere der også er i vejen her.  
[00:06:41] T- [ja].  
[00:06:53] T- men ellers, ellers er der ikke rigtig noget.  
[00:07:13] M- Nej, okay. Det vil så sige (nu skal jeg lige læse ned her) Nu svarer du jo både ja og 
nej til det her, om du forstår hvad patienten kommunikerer til dig.  
[00:07:24] T- altså vil jeg nok sige ja.  
[00:07:26] M- Ja.  
[00:07:28] T- Ja.  
[00:07:35] M- og når nu du svarede ja, hvad er medfaktorerne til en flydende dialog, hvor du forstår 
din patient. Hvis du kan prøve at formulere et scenarie hvor kommunikationen foregår sådan let og 
flydende.  
[00:07:47] T- jamen så har vi for eksempel patienter med mavesmerter   
[00:07:49] M- [ja].  
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[00:07:56] T- og så hører jeg ind til hvor det har stået på, hvor gør det ondt henne og hvordan er 
smerterne og har du oplevet det før, og så for jeg svar og på det spørgsmål og så får jeg patienten 
lyttet til og så, plejer vi bare at fortsætte den vej.  
[00:08:13] M- Ja.  
[00:08:19] T- så jeg spørger ind til mandens mave.  
[00:08:23] M- Ja.  
Det lyder godt.   
[00:08:35] M- Så hvis vi tager eksemplet med anden etnisk herkomst en dansk, hvornår er det svært 
at forstå hvad din patient kommunikere til dig. Hvis kommunikationen nu er svært som du siger at 
den kan være, hvad kunne du så forestille dig kunne lette kommunikationen.  
[00:08:58] T- der skal være en tolk.  
[00:09:03] M- det er simpelthen en tolk.  
[00:09:13] T- Ja. Og det har vi forskellige muligheder, vi har en fysisk tolk som er det bedste.  
[00:09:15] M- [ja].  
[00:09:23] T- men som desværre også koster mest, og svært at få arrangeret, og så bliver det så 
videotolk eller telefontolk.   
[00:09:30] M- det er også et værktøj.  
[00:09:32] T- ja.  
[00:09:34] M- ja.  
[00:09:37] T- og nogle gange er et familiemedlem med som tolk men det (anbefaledes) ikke, men 
nok hellere det end ingen tolk.  
[00:09:45] M- Så hvis vi har de her tre muligheder af tolke, hvad for en vil du mene er den mest 
benyttede.   
[00:09:52] T- altså det bedste, det mest almindelige det er nok fysisk, tror jeg.  
[00:10:12] M- der hvor der er fysisk en anden person der er med, der tolker.   
[00:10:30] T- og nogle gange har jeg oplevet at der ikke er en tolk, eller at det er en tolk på et 
forkert sprog, og så når vi ikke at finde en ny tolk, så kan patienten ringe til en ven eller nogle 
familiemedlemmer som tolker over telefonen. Det fungerer også ganske fint, har jeg oplevet.  
[00:10:52] M- [ja].  
[00:11:01] T- videotolk er nok den mest problematiske, for så skal man koble sig på.  
[00:11:11] M- og den her videoløsning, det er, hvor ofte bruger i den, når I har de udfordringer med 
sprog og sprogbarrieren.  
[00:11:32] T- jeg har ikke tænkt over det i hvert fald (lille fnis).  
[00:11:41] M- nej, okay.  
[00:11:59] T- så det er sjældent.  
[00:12:01] M- [ja].  
[00:12:09] T- men ja en tolk ville hjælpe, helt klart. Men det tager også tid som sagt, så der har vi 
ofte dobbelt tid afsat.  
[00:12:14] M- så en dobbelttid afsat.  
[00:12:20] T- ja det skal vi gøre.  
[00:12:29] M- og når det nu er at der er en fysisk tolk, hvordan bruger tolken sine overtalelsesevner. 
Er det både ved verbal tale, eller også med sin retorik eller er det???  
[00:12:40] T- altså hvis det er en rigtig tolk, en professionel tolk som ikke er familiemedlem så skal 
den oversætte fra sætning til sætning, men nogle gange det lidt, hvis det er rigtig gode tolke eller 
hvis tolken er et familiemedlem, så siger de typisk hun har ondt i maven og hun har det her, og det 
her, måske laver sin egen historie af hele sygehistorien.   
[00:12:42] M- [og hvad tænker…].  
[00:13:04] T- selvom det er bevægelse.  
[00:13:10] M- og hvad er din oplevelse, der er den bedste brug af tolk. Er det den professionelle, 
eller er det familiemedlem.  
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[00:13:20] T- Det er den professionelle. Familiemedlem de, så kommer måske en ældre dame med 
sin søn, som jo kender sin mor selvfølgelig, og har set hende hjemme, men så spørger vi patienten 
hvor gør det ondt henne, så siger sønnen det med det samme, patienten får ikke mulighed for 
at snakke, men sønnen han snakker for hende og det er måske ikke altid det er rigtige.  
[00:13:21] M- [ja].  
[00:13:40] T- så professionel det er lidt bedre.  
[00:13:43] M- selvom det er professionel.  
[00:13:50] T- så får man oversættelse fra patienten, og det patienten siger og ikke en egen 
fortolkning af hvad patienten fejler.   
[00:14:01] M- ja. Så er det rigtigt forstået et du oplever en bedre kommunikation mellem dig og 
patient når det er at tolken er professionel.  
[00:14:14] T- ja.  
[00:14:17] M- ja.  (så går vi lige videre en gang).   
Så vil jeg gerne spørge ind til hvordan er kommunikationen mellem dig og din patient, ment på den 
måde hvordan forbereder du dig på kommunikationen med en patient og her der taler jeg bare om 
den helt generelle patient som du, den almene type du kan støde på.   
[00:14:49] T- altså jeg har nogle kommunikationskurser undervejs men det er, det er ganske hurtigt 
glemt igen (lille fnis). Jeg forbereder mig dels ved at… når patienten booker tid så står der en 
masse på skærmen og ikke mere end det, og så kan jeg bare gå ind og læse hurtigt hvis jeg kan nå 
det. om patienten har været på hospitalet for nyligt, eller plejer hun at komme en gang om ugen med 
det samme eller er det helt nyt. Så jeg går bare hurtigt ind og ser hvad er det for en slags patient, 
det tager ikke lang tid og så hvis jeg får læst at (det er smerte), så kan det godt være at jeg læser lidt 
op på det. men som sagt vi har ikke så meget tid og det gør jeg fordi jeg synes at kommunikationen 
er lidt bedre hvis jeg er forberedt, så jeg ikke skal sidde og slå alting op mens patienten er derinde. 
Så der har jeg forberedt kommunikationen også ved at kunne det faglige.  
[00:15:24] M- så det er rigtigt forstået, at når det er at du får en patient, der er en patient der er 
booket ind og du kan se at vedkommende har mavesmerter så er det egentlig patientens sygejournal, 
at du kan se de tidligere ting hvad patienten har fejlet.  
[00:15:33] T- ja.  
[00:15:35] M- ja.  
[00:15:37] T- og det er som sagt ikke altid at man kan at nå det, eller man har behov for det, men 
hvis der er noget, så tænker jeg at det kan være en god ide at det. se hvad det er for noget. Og hvis 
der er noget med blodtrykket, så går jeg selvfølgelig ind og se hvad der er af medicin og ting, så det 
faglige skal jeg gerne have styr på før jeg føler at jeg er tryg ved at der kommer en patient.   
[00:16:06] M- ja.  Og hvordan kan kommunikationen mellem dig og din patient forbedres, også rent 
generelt.   
[00:16:13] T- Jeg oplever at hvis jeg har set mange patienter, og mange med samme altså hvor jeg 
føler mig tryg i den sygehistorie for eksempel, så bliver det bedre pr. automatik, så det er nok bare 
erfaring og se så mange patienter som muligt. Ja og så har vi også de der kommunikationskurser, 
men det er ikke noget man får brugt i virkeligheden for det kursus en dag og så har man måske fået 
nogle redskaber også, det kan man ikke i praksis.  
[00:16:15] M- [ja].  
[00:16:31] M- så de kommunikationskurser du har været på, det er noget du sådan overordnet ikke 
får brugt.   
[00:16:32] T- [Nej].  
  

[00:16:40] T- Det er også, det handler ofte om samtale, om at give en patient en klar diagnose og 
ting, så det er ikke sådan til dagligt, til dagligdags at vi skal bruge dem. Men selvfølgelig hvis man 
skal i gang med den svære samtale, det er ikke så ofte vi har det, men så kan der godt være nogle 
forskellige udsnit fra det kursus   
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[00:16:42] M- [ja].  
[00:16:55] M- og så mit næste spørgsmål det er, hvad er vigtigt for dig, med din patient, for at de 
kan få udtrykt deres sygdomssymptomer. Hvad er vigtigt for at du forstår dem.   
[00:17:30] T- (.) Altså det er sprogligt, og så er det nok vigtigt at de godt kan forstå hvad jeg mener, 
og hvad jeg siger og hvad hospitalslægen lige har sagt i sidste uge, hvis de har været indlagt for 
eksempel. Altså de skal nok forstå deres behandling, og sygdom.  
[00:17:52] T- Hvad var spørgsmålet?  
[00:18:00] M- ja, jeg tror så ment ikke der er mere i det spørgsmål. Så næste spørgsmål hvad tror du 
er konsekvenserne af mangelfuld kommunikation mellem patient og praktiserende læge.  
[00:18:12] T- fejlbehandling.   
[00:18:08] M- [ja].  
[00:18:19] T- og øhm, altså, der er for eksempel for mange for mange patienter for lidt eller helt 
anderledes. Det kan også give, hvad hedder det, de er ikke tilfredse med os læger og kan ikke stole 
på os, ja.  
[00:18:29] M- Ja. Og så lige for den kritiske tankegang. Hvad får dig til at tro det her du har fortalt.  
[00:18:35] T- det hele eller.  
[00:18:38] M- øh, det hele med at de her konsekvenser du har remset op for mig med mistillid og 
fejldiagnose, hvad får dig til at tro det her. Er det noget faktuelt du har viden om   
[00:18:49] T- ja, nej det er nok mest logisk tænkning. Tror jeg.  
[00:18:53] M- ja, mest logisk tankegang.  
[00:19:01] T- ja og så erfaring. Det der med fejldiagnosticering og fejlbehandling, og i hvert fald 
hvis man har en patient der så har været indlagt, og så sender hospitalet en (epikrise) det er sådan et 
overblik over behandling, og hvad der er foregået og måske nogle ændringer i behandlingen. Og så 
siger vi, jamen men er du ikke i gang med denne her medicin som lægen har sagt. Nej det har han 
ikke sagt til mig, fordi patienterne måske ikke har forstået den anden læge. Så har vi jo egen 
erfaring med at det har folk til, eller dårlig mis, ja fejlbehandling.  
[00:19:09] M- [ja].  
[00:19:39] M- hvis jeg lige må gå tilbage til hvor du sagde at der har patienten muligvis 
misfortolket lægen, hvad tror du at det kan skyldes. Hvad er der gået fejl i kommunikationen der.   
[00:19:50] T- ja, jo, det der kursus, der plejer vi også at sige at så skal man lavene, hvad hedder 
det, sammenhæng?  Nej, hvad hedder det når man har sagt det, ja, eller på det der kursus så lærer vi 
at så skal vi sammenfatte det hele. Og det er så en mulighed for at sige, okay hvad er planen nu, og 
så kan man bare sige ja, og så er man mere sikker på at patienten har forstået det. så hvis ikke man 
laver det, et resume hedder det, hvis ikke man resumerer det så kan det godt være at patienten har 
hørt mange ting, og det kommer ind ad det ene øre og ud af det andet. så hvis man laver et godt 
resume, og patienten kan se jeg er i den behandling, så tror jeg at man kan undgå fejlbehandling. Så 
hvis patienten selv får lov at sige det, jeg gør det her, og det her.   
[00:20:20] M- [et sammenhæng].  
[00:20:25] M- [Altså du repeterer det?] (spørgsmål).  
[00:20:26] M- [ja].  
[00:20:28] M- Det lyder rigtig godt. Og så vil jeg gerne gå videre til det næste spørgsmål. Tror du at 
der en sammenhæng mellem kommunikationen i mødet mellem patienter og den alment 
praktiserende læge og diagnosetidspunkt.   
[00:20:35] T- En gang til.  
[00:20:40] M- Tror du at der en sammenhæng mellem kommunikationen i mødet mellem patienter 
og den alment praktiserende læge og diagnosetidspunkt.   
[00:20:52] T- jeg forstod ikke helt hvad det var for et spørgsmål.  
[00:21:02] M- eh ja, den springer vi så lige lidt over.  
[00:21:09] T- okay (lille fnis).  
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[00:21:12] M- (lille grin).  
Så vil gerne lige høre, nu har vi talt med dig som læge, må jeg spørge ind til hvordan din oplevelse 
er som patient.   
[00:21:20] T- ja.  
[00:21:22] M- ja.  
[00:21:25] T- ej det er sjovt synes jeg. Den er lidt forskellig. Det kommer an på om lægen ved at jeg 
er læge. Altså min egen læge ved godt at jeg er læge.  
[00:21:27] M- [ja].  
[00:21:35] M- jeg vil lige starte med at spørge føler du at kommunikationen er bedre/ værre, når du 
har rollen som patient.  
[00:21:43] T- eh, det er nok det samme. Altså min kommunikation.  
[00:21:55] M- ja men nu er det ikke så meget med din kommunikation til lægen, men 
kommunikationen mellem dig og din læge. Det er det samme som hvis du er læge og patient.  
[00:22:10] T- den er lidt anderledes. Lægen vil så bruge lidt mere lægefaglige ord, så ville lægen 
sige abdomen i stedet for mave, for eksempel og det tror jeg hun gør også, ja.   
[00:22:20] M- og ved at du er læge så er det meget fagudtryk der kommer i tale.  
[00:22:32] T- ja måske lidt mere, det behøver de ikke at gøre men når man er en læge, så er det 
svært at undgå. Og så oplever jeg også at man får lidt mere som læge end man får som patient, man 
har måske nemmere ved at få en henvisning til scanning og ting. Jeg tror at det er også fordi man 
bliver taget mere seriøst hvis man kan vise at man har styr på sin egen krop, det man selv fejler 
fordi man er læge så kan lægen være lidt mere tilbøjelig til at stole på mig som patient, og tænke 
hun er måske rigtig, hvis jeg siger, jeg tror jeg har blindtarmsbetændelse fordi at jeg har det her og 
det her og det her, og så kan hun måske sige, jamen det tror jeg også.   
[00:22:40] M- [ja].  
[00:22:50] M- så der er en lidt mere flydende kommunikation mellem dig og din læge.  
[00:22:52] T- [ja].  
ja for det bliver lidt mere som med kollega.  
[00:22:57] M- ja.  
[00:23:01] T- ja.  
Men omvendt hvis jeg som læge for en læge som patient så vil jeg være nervøs, så skal alt være 
ekstra godt.  
[00:23:12] M- må jeg spørge hvorfor du bliver nervøs.  
[00:23:20] T- det bliver alle andre læger også, eller i hvert fald i starten, man føler at man bliver 
kigget på, at man rigtig nok for det er ikke der man måske skal lave nogen fejl, så opdager patienten 
det måske ikke hvis jeg ikke laver det godt nok, men en læge vil gøre det. så det har pres på.  
[00:23:36] M- det kan jeg godt se.  
[00:23:44] T- også læge som patient, de forventer også at få mere, altså flere løsninger, man 
kommer bare mere videre i systemet.  
[00:23:53] M- ja okay. Det lyder godt. Så vil jeg gerne have lov til at gå helt over i en anden 
kategori. Hvad er din generelle mening om brugen af teknologi i sundhedssystemet som platform 
mellem patient og sundhedsvæsenet?  
[00:24:02] T- det kommer and på hvilken teknologi det er. altså en elektronisk journal for eksempel, 
det er jo, det er praktisk nok, medicinmodulet hvor man kan se medicinen som patienten har, uanset 
om jeg sidder i praksis eller er på hospitalet, se den samlede liste, eller, kort, det ved jeg ikke om du 
kender, fælles medicinkort, det er genialt faktisk, ja og så en tolk altså video konsultation, eller 
videotolk og telefontolk det kunne også være godt faktisk. Video det er lidt mindre praktisk men 
telefon.  
[00:24:17] M- øh, nu fortalte du at lige at du synes at det er genialt, det var i forbindelse med 
medicinlisten   
[00:24:20] T- [medicinlisten].  
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[00:24:25] M- Medicinlisten?  
[00:24:30] T- ja.   
[00:24:35] M- medicinlisten. Dk eller?  
[00:24:43] T- nej, FMK.  
[00:24:47] M- fmk?   
[00:24:50] T- ja. Fælles medicin kort.  
[00:24:59] M- okay. Når nu du siger at det er genialt hvad får dig til at sige det.  
[00:25:10] T- Fnis.  
[00:25:13] M- på hvilken måde er det genialt.   
[00:25:21] T- problemerne opstår oftest når patienten har været indlagt og bliver udskrevet og får 
nogle ændringer i sin medicin, og så kommer patienten til os. og hvis ikke vi havde haft det her system 
så ville vi ikke vide hvilke ændringer patienten har fået i sin medicin, og hvis patienten gerne vil ind 
og se og de ikke ved så ved vi heller ikke hvor vi skal få den information frem. Så hvis den liste 
opdaterer hver gang man indlægger en patient og udskriver en patient så er det ligesom så følger det 
med patienten. Så det er det vigtigste i forbindelse med en udskrivning, det er at den liste skal være 
okay.   
[00:25:28] M- [ja].  
[00:25:42] M- så du har generelt en god mening i at du bruger teknologien, det er at patient og 
sundhedsvæsenet ligesom skal sammen spilles.   
[00:25:44] T- [ja].  
[00:25:47] T- ja mellem sektorerne. Altså mellem almen praksis og hospital. Og så er 
sundhedsplatformen, det er vildt god løsning.  
[00:25:55] M- Ja den går vi desværre ikke ind i. fordi dette r ikke rigtig patienter i Danmark der har 
noget med den at gøre.  
[00:25:57] T- [Nej].  
[00:26:02] M- men ehm, så går jeg lige videre til det næste spørgsmål, Hvad er for dig vigtigt at tage 
hensyn til ift. udviklingen af nye teknologiske systemer til brug i sundhedsvæsenet? Som hvis der 
skal komme noget ny teknologisk system, hvad der vigtigt for dig at tage hensyn til   
[00:26:15] T- tiden.   
[00:26:19] M- tiden?  
[00:26:23] T- Ja, Det skal ikke tage for lang tid og kobles op, det er derfor videokonsultation ikke er 
så godt fordi så, ja det tager lang tid, og ting kræver og alt det der.   
[00:26:25] M- [ja].  
[00:26:32] M- og kan du prøve at sætte nogle ord på hvorfor det er vigtig for dig at dette r 
tidsbesparende.  
[00:26:40] T- Ja.  
[00:26:43] M- Ja.   
[00:26:46] T- man har begrænset tid til patienterne så det er ikke så sjovt hvis man er en time bagud 
og næsten ikke når at spise frokost eller når at komme hjem til tiden. Så bliver man med den næste 
patient og så bliver det bare endnu større så tid, det er vigtigt.   
[00:26:54] M- den er vigtig ja.  
[00:26:59] T- og så den kan dække, altså den skal virke.  
[00:26:01] M- [Teknologien skal virke, ja].  
[00:26:10] T- ja.  
[00:26:13] M- og med virke der, at det for eksempel er et computersystem der har børnesygdomme 
som siger daglig omtale. Gennemprøvede programmer.   
[00:26:24] T- Ja også at hvis der kræves en internetforbindelse eller en anden slags forbindelse at 
det ikke går galt og at man ikke bliver afbrudt.   
[00:26:30] M- ja.   
[00:26:33] T- så det skal være smooth, ja det skal.  
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[00:26:40] M- Det skal fungere fra start til slut.  
[00:26:47] T- ja.   
[00:26:53] M- ja.  
[00:26:55] M- (så skriver jeg lige her).   
[00:27:05] T- og så er det også tale, altså at patienterne næsten kan svære på rigtig mange 
spørgsmål før han kommer til lægen, og næsten diagnosticere sig selv. Så behøver lægen ikke gøre 
så meget når patienten kommer ind. Men det kan også godt være lidt farligt   
[00:27:19] M- hvorfor kan det være farligt.   
[00:27:34] T- for eksempel hjertesygdomme hos en kvinde, er ikke de klassiske symptomer med 
smerte ud i venstre arm, det behøver det ikke at være. Hos kvinder er det mere mavesmerter. Så 
hvis det der spørgeskema er lavet lidt forkert, så bliver man sporet ind på maven og det er hjertet for 
eksempel. Man kan overse noget alvorligt hvis patienten selv svarer på spørgeskemaet, med mange 
spørgsmål   
[00:27:36] M- [Okay].  
[00:28:30] M- okay, ehm, det her system i Sverige er det noget du har kendskab til.  
[00:29:03] T- Nej jeg har bare læst en artikel. Det var bare en læge som har lavet noget med det. det 
var ganske dårligt for ham. Ham ehm, jeg kan ikke huske det, han havde noget system hvor han så 
stillede en masse spørgsmål, og så endte det så med at den diagnose som patienterne havde ehm, 
måske ikke var rigtig nok. Den diagnose.   
[00:29:08] M- [Adgang til].  
[00.29:30:] T- Det var noget privat, jeg ved faktisk ikke så meget det ikke noget…  
[00:29:40] M- Okay. Er det noget der har kørt som forøg, eller ved du om det er noget der er 
udrullet i det svenske system.   
[00:30:10] T- altså det er ikke noget som blev brugt. Jeg tror bare det var en privatklinik en 
mandlige læge som der var noget med, der var ikke helt enighed.   
[00:30:14] M- [Okay].  
[00:30:36] M- Ja, nu har jeg noteret at det skal være tidsbesparende, og så har jeg tilladt mig at 
skrive at du godt vil have at systemet skal være drifts garentrende. Er der nogle andre ting der for 
dig er vigtig at tage hensyn til hvis man skal udvikle nogle teknologiske systemer.  
[00:30:40] T- [ja].  
[00:30:49] T- Det skal være nemt også, ja nemt for både læge og patient.   
[00:30:59] M- Ja,   
[00:31:04] T- ja nemt og let forståeligt.   
[00:31:10] M- og når du siger nemt, kan du…  
[00:31:14] T- det skal være, altså der skal ikke være for mange klik og, ja man skal ikke man skal 
ikke læse for mange ting og for at komme videre, det skal være, ja let forståeligt.   
[00:31:17] M- [let forståeligt, ja].  
[00:31:22] T- ja.   
[00:31:25] M- Ja, så kan jeg forstå at den her artikel som du læste i Sverige, med den her 
privatklinik der går jeg ud fra, jeg går ud fra at det er en app til en smartphone.   
[00:31:32] T- ja.   
[00:31:35] M- ja.   
[00:31:40] T- altså man får app til... det ved jeg ikke, jeg er ikke…  
[00:31:52] M- nej den øh, det bringer mig faktisk til mit næste spørgsmål. Ville du have lyst til at 
bruge en app, hvis den gjorde det nemmere at kommunikere med din patient?   
[00:32:09] T- ja, altså nu bliver der jo brugt app til for eksempel genoptræning, til 
træningsprogrammer, fysioterapi.   
[00:32:19] M- ja.   
[00:32:22] T- men der har ikke så meget med kommunikationen at gøre.  
[00:32:24] M- [Nej, og det er jo så selvfølgelig…].  
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[00:32:30] T- det ville jeg nok   
[00:32:35] M- nej og det var jo så selvfølgelig i forhold til kommunikationen mellem din patient og 
den praktiserende læge.   
[00:32:37] T- [ja].  
[00:32:45] T- Jeg tror godt jeg vil. Det beror lidt på om der er en risiko for at det bliver høj 
anvendelse ellers ville jeg jo ikke., men ellers ville jeg jo nok.   
[00:32:57] M- ja. Så kan jeg få dig til at komme med nogle, tre fordele, og tre ulemper ved at bruge 
sådan en app.   
[00:33:08] T- øhm, ja.   
[00:33:13] M- hvis vi nu tager tre fordele for eksempel.  
[00:33:18] T- det tror jeg om den bliver brugt,   
[00:33:19] M- [ja].  
[00:33:27] T- det kan være tidsbesparende, og hvis patienten bruger den hjemme, så har patienten 
også lidt mere tid til at, til at tænke og formulere.   
[00:33:37] M- patienten får tid til at tænke over det hjemmefra,   
[00:33:40] T- ja, ja.   
[00:33:44] M- ja.   
[00:33:49] T- og jeg får måske også mere tid, og det har jeg også sagt.   
[00:33:55] M- ja.   
[00:34:00] M- kunne det for eksempel, nu tager jeg bare et skud i tågen, kunne det for eksempel 
være mere håndtabelt, mere økonomisk, hvis det nu var noget der blev implementeret og man kunne 
få patienter igennem hurtigere, for eksempel.   
[00:34:18] T- ja men betyder det så at patienterne ikke skal komme til mig?   
[00:34:29] M- nej, nej, det, det for eksempel du kan se på forhånd hvad patienten…   
[00:34:33] T- [Okay, ja].  
[00:34:40] M- hvis vi tager eksemplet med den her patient der havde skrevet mavesmerter, og så, 
lad os nu lige sige at det var en eller anden app hvor han kunne gå ind i, og forklare hvad er det for 
nogle mavesmerter, hvor sidder de og hvad sker der.   
[00:34:42] T- [Okay, ja].  
[00:34:50] T- Ved du hvad jeg tror ikke det er så tidsbesparende alligevel, for så skal jeg bruge min 
tid på at læse det igennem. Det ved jeg også.  Ej ved du hvad jeg tager det nok tilbage i tid, det er 
ikke en fordel, det er nok en ulempe at det tager lidt længere tid. Også fordi i den tid på Hvidovre, 
dengang jeg arbejdede der, så skulle patienterne udfylde medicin, og… ja sådan, lidt historik om 
dem selv, og så tog de det hver gang med ind til mig og jeg læste det aldrig igennem, for jeg spurgte 
ind til det. og skrev det ind i journalen.  
[00:35:10] M- så det var meget det der var nedfældet på skrift, som du læste, men du havde en 
kommunikation med, en del kommunikation med patienten.   
[00:35:05] T- [Ja].  
[00:35:14] T- Ja det er også, det var en fordel faktisk især vendt at spørge om noget, så kunne jeg 
godt se det i papirende  
[00:35:19] M- [Ja].  
[00:35:24] T- så det er lidt blandet med generelt vil jeg nok ikke have tid til det for jeg skal nok 
alligevel spørge patienten, når patienten kommer ind til mig, og det bliver også dobbeltarbejde for 
patienten. Men omvendt så har patienten måske tænke lidt mere over det fordi han så får lov til at 
svare to gange.   
[00:35:36] M- ja, og så hvis vi lige tager tre dårlige ting om den her app, hvad kunne du komme i 
tanke om der.   
[00:35:46] T- nummer 1 det er fejldiagnosticering, det er den, ja den er god. Og så at det kan godt 
tage min tid, og nogle gange oplever jeg også, så siger patienten men det har jeg jo skrevet i 
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papirende skal du ikke bruge dem. Så bliver patienten sådan lidt, oh har jeg spildt min tid hvis hun 
alligevel ikke skal bruge det. så måske lidt utilfredshed hos patienten   
[00:35:50] M- [Ja, ja].  
[00:40:14] M- lidt utilfredsheder der skaber dårlig omtale.   
[00:40:25] T- men hvis det så er man bruger appen faktisk, så er det jo, jamen det er også 
tidskrævende for patienten at svare. En del synes at det er megasjovt, men en del gider bare ikke.   
[00:40:36] M- Nej, okay. Er det noget i har talt om før i lægepraksis med udviklingen af sådan en 
app   
[00:40:56] T- vi vil gerne lave en.   
[00:40:58] M- ja.   
[00:41:03] T- (jeg ved ikke hvor svært det er sådan en) jeg tror at den generelle holdning med dem 
man snakker om, det er at det er en dårlig ide.   
[00:41:09] M- [Ja].  
[00:41:15] T- fordi det kan føre til det der…  
[00:41:22] M- fordi det kan føre til for mange…  
[00:41:25] T- [Ja]. [Fejl].  
[00:41:48] M- fejl ude i faget, ja.   
[00:41:52] T- så det, man ser jo ikke patienten, så kan måske spørge patienten ind til hvor ondt gør 
det og så svare de måske ti, men hvis man står og ser patienten, så kan man også se at den måske 
ikke er så smertelig alligevel.   
[00:42:03] M- ja.   
[00:42:06] T- ja, så man skal kunne se patienten, for at se om det passer det der står.   
[00:42:12] M- det lyder godt, det lyder godt. Så vil jeg gerne gå videre til næste spørgsmål, det er 
sådan lidt mere abstrakt tænkning. Hvis du kunne vælge frit på alle hylder og drømme, uden at tænke 
på begrænsninger og om det kan lade sig gøre i virkeligheden, hvilke ønsker har du til en app med 
tanke på hvilke funktioner der ville gavne dig i kommunikationen til dine patienter? Har du nogle 
abstrakte mål du måske har tænkt på.  
[00:42:30] T- altså den app vi snakker om, som kan vendes og se det den ville være optimal hvis 
den virkede hver gang, men det ved jeg ikke. Det har ikke så meget med kommunikation at gøre. 
De skriver om patienten som står i diagnoseappen. Ja det skal være med tolk, noget app med noget 
tolkningssystem,   
[00:42:40] M- ja, ja, men appen den skulle gerne kunne tolke hvis der kommer en anden etnisk 
herkomst end dansk ind og skal have en samtale med dig.   
[00:42:49] T- ja, men det findes vel allerede, når jeg tænker over det så google at man kan snakke 
og så oversætter den det, findes der ikke sådan noget til telefon, på internet tror jeg, altså jeg 
har aldrig brugt i praksis men, det vil være en god app.   
[00:43:06] M- ja, har du, hvis kan prøve at tage et eksempel til. Har du nogle andre abstrakte vilde 
tanke til hvad appen skal kunne for at lette kommunikationen   
[00:43:12] T- så skal lige lige tænke mig om hvis det er…  
[00:43:18] M- Nu er jeg ikke indenfor lægebranchen men for eksempel om det kunne være med at 
kunne aflæse patientens smerte eller.   
[00:43:25] T- jeg tænker nemlig på det også.   
[00:43:31] M- nervesystemet at det kan være skematiseret eller noget i den dur tænker jeg.   
[00:43:33] T- [Ja].  
[00:43:39] T- jamen det tænker jeg også. Ja måske også en psykiatrisk.   
[00:43:42] M- en psykiatrisk?  
[00:43:46] T- ja, noget med at sætte et eller andet sted om man har selvmordstanker, nej men det 
har jeg slet ikke og så går han ud og begår selvmord for eksempel. At man så kan se at det ikke 
passer   
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[00:43:56] M- okay, ja. Så det jeg hører dig sige, det er noget, en slags løgnedetektor for at høre om 
patienten rent faktisk taler sandt.   
[00:44:03] T- ja, det behøver jo ikke være sådan noget ekstremt, som selvmord, det kan godt være 
også måske smerte. Men smerte det er også patienten selv, altså oplevelsen af det, så kan jeg ikke 
sige at det er forkert men (lille fnis).   
[00:43:11] M- jamen det kunne jo for eksempel være om det er fysiske smerter, eller om det er 
psykiske symptomer. Dette r jo lige det ikke. Og så bliver jeg lige nødt til at nævne og hvorfor 
nævner du lige de funktioner, det kan godt det er sådan lidt…  
[00:43:25] T- det er nok fordi alt andet har vi allerede, altså virkeligheden har vi, så en app den skal 
kunne mere end virkeligheden kan.   
[00:43:34] M- end der hvor vi er nu. Der er udviklet der ville det være dejligt hvis der blev 
videreudviklet lidt mere, dette r det jeg hører dig sige. Er det korrekt.   
[00:43:40] T- ja.   
[00:43:43] M- og hvis vi nu tager eksemplet med at man kunne måle patientens smerte, hvordan 
tror du det kan gavne kommunikationen, bare for at gå helt krakilsk til værks. Hvis du vidste lige 
præcis hvor patienten havde smerte henne, hvad ville det gøre for kommunikationen til dig   
[00:43:53] T- det ville nok komme til at blive, måske lidt mere sikker i min diagnose og den 
behandling jeg vælger senere eller hen på hospitalet hvis det er noget alvorligt. Og det ville måske 
vise min kommunikation at man er mere tryg ved det, at man lyder lidt mere troværdig og at 
patienten så føler sig mere sikker og tryg. Det er sjovt han ville også lave sådan en app for at teste, 
længere ud i fremtiden, hvor mange ideer...   
[00:44:50] M- Vi kan bruge mange af den slags folk, det kan vi. Håber at han har en dag hvor det er 
vi kan få lov til at interviewe ham. Og så lige for at følge op, på den her kommunikation med 
nervesystemet og du bliver mere tryg. Føler du, at det kan lede en bedre snak om sygdomssymptomer 
og dermed bedre diagnose?   
[00:44:17] T- ja.   
[00:44:55] M- ja.  
[00:44:59] T- det er nok det, det er nok sådan jeg ville brug den. Med at se sådan om diagnosen det 
er den rigtige.   
[00:45:06] M- det lyder super. Så går vi så videre til det næste spørgsmål med den her app. Skal 
app’en udvikles med henblik på at styrke kommunikationen før mødet med dig, er det under mødet 
med dig eller er det efter mødet?  
[00:45:17] T- altså appen skal nok bruges før tænker jeg for at den skal have nytte. Men det ville jo 
så hjælpe både før, under og efter   
[00:45:20] M- [Ja].  
[00:45:30] M- før, under og efter  
[00:45:37] T- ja.   
[00:45:39] M- hvis nu du skulle have en der ville være lidt, den bedste løsning, skulle det så være 
før, under eller efter.   
[00:45:48] P- hej   
[00:45:50] M- hej  
[00:45:59] P- ().  
[00:46:09] T- ().  
[00:46:19] P- undskyld.   
[00:46:25] M- det er helt i orden.   
[00:46:30] T- ja men det beroliger lidt på hvilken slags app det ville være. Men det ville nok, jeg 
ved faktisk ikke, jeg er ikke sikker på det.   
[00:46:48] M- Nej men det kommer også meget an på hvad det er for en… det er jo…   
[00:47:10] T- ja, ja… efter ville jeg nok placere sidst, så før eller under.   
[00:47:40] M- ja.   
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[00:47:49] P- blev der lige snakket her omkring en app.  
[00:47:58] T- vi har også lige snakket om at det er langt ude i fremtiden.   
[00:48:10] P- det gør jeg.   
[00:48:30] M- nu er vi at nærme os afslutningen, har du noget andet du gerne vil tilføje, ud over det 
vi har talt noget du har på hjertet.   
[00:48:49] T- nej ikke sådan   
[00:48:55] M- nå, nej okay fint, og du har jo svaret ja til at få oplysninger om vores resultater, så 
hvis du har lyst til det så kan vi sende dig en mail med vores informationer, dem har du jo på mig.   
[00:49:04] T- ja.   
[00:49:10] M- med for eksempel vores transskription, hvis du har interesse i at få den tilsendt, så 
gør jeg det, og du har ikke noget opklarende spørgsmål, eller uafklarede spørgsmål.   
[00:49:50] T- nej.   
[00:50:10] M- nej, det er super. Jamen så vil jeg sige tusind tak for hjælpen og så stopper vi så med 
optagelsen herfra,   
[00:50:20] T- selvtak.   
 

 
 

B5: Læge 2:  
 Computterstøttet interview. 

 

Forord:  
Vi er en gruppe på 4 personer, der læser en humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse på 
henholdsvis 3. og 5. semester på Roskilde Universitet, hvor vi blandt andet læser datalogi, informatik, 
psykologi og historie.    
  
Formålet med interviewet:    
At få et indblik i hvordan kommunikationen foregår i mødet mellem patienter og praktiserende læger, 
og om kommunikationen kan styrkes gennem en datalogisk løsning (app). Interviewet vil blive 
behandlet fortroligt og gemmes sikkert i 1 år. I projektrapporten vil dine udsagn blive anonymiseret, 
så det ikke kan ledes tilbage til dig.   
  
Læsevejledning:  
Herunder vil vi stille nogle spørgsmål som vi beder dig om at læse igennem og besvare bedst muligt. 
Jo fyldigere svar, jo flere data har vi at analysere.  
  
Til at starte med er vi interesseret i at lære lidt om dig. Kan du give os noget 
baggrundsinformation om dig selv? (fornavn, alder, uddannelse/erhverv, fritid)    
K, 35, praktiserende læge (speciallæge i almen medicin).  
  
Hvilken patientpopulation har du i din praksis? (Økonomisk status (Lav, middel, 
høj), etnicitet og/eller geografi)  
Mine patienter har generelt en høj socioøkonomisk status, ressourcestærke. Men spænder bredt fra 
børn til mange ældre.  
  
Skriv om et typisk besøg mellem dig og en patient, med fokus på hvordan oplevelsen af 
kommunikationen mellem jer to har været.  
Ofte indleder jeg med et spørgsmål om hvad henvendelse drejer sig om. De fleste har oplyst nogle 
stikord ved tidsbestillingen, men kan være glemt, eller de kan have mere på hjertet end oplyst. Har 
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de for mange emner med, må vi begrænse os til de vigtigste for ikke at gå over den afsatte tid. Her 
må patienten selv vælge, hvis ikke at jeg finder et akut emne blandt de oplyste.  
Herefter beskriver patienten problemet, jeg stiller uddybende spørgsmål, summerer op, undersøger 
hvis behov, og lægger en plan, som igen summeres op for patienten.  
Ofte har patienten bevidst undladt at nævne et mere ømtåleligt emne, som jeg derfor er uforberedt på 
inden mødet med denne. Ligeledes forstår en del patienter ikke, at de ikke kan komme med en liste 
med ting de vil have løst, det har vi ikke tiden til. Så problemer i kommunikationen inden mødet er 
misforståelser ifht. hvad jeg forventer at skulle tale om og hvad patienten egentlig kommer med.  
  
Forstår du, hvad din patient kommunikerer til dig?    

• Hvis ja, hvad er medfaktorer til en flydende dialog, hvor du forstår 
din patient? Formuler et scenarie, hvor kommunikationen flyder let og 
forståeligt. Hvis den ikke flyder let og forståeligt, hvad skyldes det så?    

Hvis ovenstående afdækningen er sikret på forhånd, så ved vi begge hvad vi skal tale om, 
og derfor glider kommunikationen lettere. Patienten sidder ikke og venter på at turde 
nævne det næste de har på hjertet – og er derfor ukoncentreret - svarer ikke konkret osv.  

• Hvis nej, hvornår er det svært at forstå, hvad din patient kommunikerer til 
dig? Formuler et scenarie, hvor du har svært ved at forstå, hvad 
din patient kommunikerer til dig. Hvis kommunikationen er svær at forstå, hvad 
kunne du så forestille dig, der kunne lette kommunikationen?   

Oplagt er naturligvis sproglige barrierer, hvor patienten ikke har ønsket en tolk, eller dette 
ikke har været muligt.   

  
Oplever du, at din patient forstår dig?   

• Hvis nej, beskriv hvad der gør, at du ikke føler dig forstået? Hvilke 
situationer oplever du det i?   
Hvis patienten tankemæssigt er et andet sted. Eller hvis patienten er af anden 
etnicitet, idet den kropslige forståelse kan være en helt anden i rurale områder i 
fx Mellemøsten.  
• Hvad kan gøre, at du vil føle dig forstået?   

Hvis vi hurtigt får afdækket hvad patienten egentlig har på hjerte, kan vi bedre tale i 
dennes ramme. (De 3 F’er: frygt, forestillinger og forventninger).  

• Hvis ja, beskriv hvad der gør, at du føler dig forstået?   
Jeg forsøger ofte at bruge metaforer/simplificeret for at beskrive kropslige sammenhænge. 
På den måde øges patientens egen forståelse af egen sygdom/skade.   

• Hvilke situationer oplever du det i?   
• Hvad kan gøre, at du ikke vil føle dig forstået?   

Hvis patienten tankemæssigt er et andet sted. Eller hvis patienten er af anden etnicitet, idet 
den kropslige forståelse kan være en helt anden i rurale områder i fx Mellemøsten.  

  
Hvordan er kommunikationen mellem dig og din patient?   

• Hvordan forbereder du dig på kommunikationen med din patient?   
Sætter mig ind i patientens sag inden mødet, har læst op på indkomne svar fra 
undersøgelser osv.  
• Hvordan kan kommunikationen mellem dig og din patient forbedres?   

Hvis vi før mødet er helt enige og klare i hvad konsultationen skal handle om.  
• Hvad er vigtigt i kommunikationen med din patient for at de kan få 

udtrykt deres sygdomssymptomer?   
At de får tid til at formulere dem i hovedet, og ikke føler at de siger noget 
forkert/uforståeligt.   
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Hvad er vigtigt for at du forstår dem?   
At de har tænkt over symptomer på forhånd, og at de tør sige hvad de føler/oplever med 
deres egne ord, i stedet for at prøve at gætte selv.  

  
Hvad tror du, at konsekvenserne af mangelfuld kommunikation mellem patient og praktiserende læge 
kan få?   
I yderste konsekvens kan faresignaler overses. Det er så omvendt vores opgave at afdække disse – 
hvis patienten ikke kan forklare sig godt, og jeg ikke kan få afdækket problemer med mine spørgsmål 
kan det betyde over- eller underbehandling. Unødige blodprøver og undersøgelser, hvis for stor tvivl.  

• Hvad får dig til at tro dette?   
Bitter erfaring fra mig selv og kendt i lægekredse.  
  

Tror du, at der er en sammenhæng mellem kommunikation i mødet mellem patient og alment 
praktiserende læge og diagnose tidspunkt?   
Dårligere kommunikation kan føre til først ”patients delay”, de tør ikke/får ikke sagt deres alvorlige 
symptomer, siden ”doctors delay”, hvor lægen ikke forstår hvad patienten reelt siger og derfor først 
senere får iværksat korrekt udredning  

• Hvad får dig til at give dette svar?   
Kendt fra forskning.  

  
Nu har du skrevet ind i rollen som læge, hvordan er din oplevelse som patient?   

• Føler du kommunikationen er bedre/værre, når du har rollen som patient?   
Ja det er ofte nemmere, specielt ved banale ting. Men det kan være svært at være læge 
i patientrollen, vi ”glemmer” symptomer af frygt, konkretiserer et symptom for 
hurtigt, således at kollegaens tolkning af dette bliver farvet på forhånd.  

  
Hvad er din generelle mening om brugen af teknologi i sundhedssystemet som platform mellem 
patient og sundhedsvæsenet?   
Kan være godt, specielt til de IT stærke patienter, meeeen det er ikke uden konsekvenser. Mange 
skriver bare en besked til lægen, og forventer at jeg kan løse problemet. Tit er der behov for afdækning 
af yderligere spørgsmål, eller en fysisk vurdering. Det stiller patienten sig så undrende overfor 
sidenhen.   
Ligeledes kan prøvesvar læses en fredag aften, uden mulighed for at komme til at tale med den 
behandlingsansvarlige læge, der skal forklare at godt nok er det cancer men det har en god prognose 
fx  
Men tidsbestilling er nemmere. Svar på simple prøver, en status på hvordan det går med 
medicin osv er meget nemmere. Videokonsultation til samtaler, hvor patienten ikke skal vurderes 
fysisk, og hvor man får et indblik i patientens hjem er også godt og nemmere for alle.  
Vi sender skemaer til blodtryksmåling hjem til patienten, som de indsender elektronisk. På samme 
måde kan vi sende skemaer til afdækning af fx depression og til kontrol af behandlingen.  
  
Hvad er for dig vigtigt at tage hensyn til ift. udviklingen af nye teknologiske systemer til brug i 
sundhedsvæsenet?   
At det fysiske møde hvor man er i samme rum med patienten ikke bliver glemt/erstattet. Der går en 
del information tabt bag skærme.   
  
Vil du have lyst til at bruge en app, hvis den gjorde det nemmere at kommunikere med din patient?    
Ja, hvis den er sikker og integrerbar i vores journalsystem. Det er en hæmsko, hvis data skal flyttes 
rundt.  
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Hvis du kunne vælge frit på alle hylder og drømme, uden at tænke på begrænsninger og om det kan 
lade sig gøre i virkeligheden, hvilke ønsker har du til en app med tanke på hvilke funktioner (f.eks. 
en ordbog m.m.), der ville gavne dig i kommunikationen til dine patienter?   
Jeg vil gerne selv tolke på patientens symptomer, så patienten skal frit kunne beskrive hvad han/hun 
oplever, hvor, hvor ofte, hvor kraftigt. Hvad gør det værre, hvad gør det bedre. Hvad er forsøgt af 
behandlingen, har man haft problemerne før, hvad hjalp dengang osv. Patienten kan lave hele 
anamnesen på forhånd, så jeg kun har få supplerende/afdækkende spørgsmål.  
Hvis henvendelsen drejer sig om bestemte emner kan spørgeskemaer skulle udfyldes på forhånd.   
Jeg er bange for at kassetænkning vil gøre at vi overser noget, så man kan ikke gå ned i detailstyring 
af spørgsmål osv.   

• Brug gerne din fantasi og kom gerne med eksempler.   
Fx trykke på en detaljeret figur af et menneske hvor problemet sidder og beskrive det jf. 
ovenstående.  
  

• Hvorfor nævner du de funktioner? Hvordan tror du, at de kan gavne 
kommunikationen? Føler du, at det kan lede en bedre snak om sygdomssymptomer 
og dermed bedre diagnose?   

Jeg skal ikke bruge tid på at hive informationerne ud af patienten som er forberedt på 
forhånd, og er kommet i tanke om de syv andre symptomer undervejs allerede J  

  
Skal appen udvikles med henblik på at styrke kommunikationen før, under eller efter mødet?   
Før og måske efter som opfølgning.  
  
Til sidst, har du andet du gerne vil tilføje?   
  
Tusind tak for din hjælp. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du på et tidspunkt har spørgsmål.    
Vi kan træffes på e-mail mikaha@ruc.dk  
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 B6: Læge 3.   
 

Interviewet er optaget mandag den 7. december 2020, og foregår mellem interviewerne Michael og 
Kristina og Læge P, herefter forkortet til M, K og P. Noget af transskriptionen er blevet vanskeliggjort 
af forskellige forstyrrende lyde, blandt andet baby lyde, og derfor kan der være få 
uoverensstemmelser mellem hvad der bliver sagt og hvad der er blevet transskriberet, der er dog gjort 
forsøg på at sikre at transskriptionen passer med det originale interview.   
Transskriptionen er lavet med hjælp fra bogen: Interview, det kvalitative forskningsinterview, som 
håndværk af Steiner Kvale & Svend Brinkmann, side 235-247.   
Den firkantede klemmer, [ ] er lavet der hvor der er overlap i transskriptionen, altså der hvor noget er 
blevet sagt oven i noget andet. dette er gjort i henhold til overstående bog af Kvale og Brinkmann, 
side 241, tekstboks 10.2. Dette er gjort for at gøre det lettere at læse transskriptionen, samt for at der 
kan skildres mellem hvem der siger sætningen og hvem der siger det 
overlappende. Dobbeltparentesen (()), er lavet der hvor det har været nødvendigt at skrive en 
kommentar til transskriptionen.   
   
[00:00:02] M- Så skal vi se om vi kan starte den  
[00:00:10] M- Så starter vi den anden Skal vi se om jeg kan starte den. Ja så fornavn Og alder.   
[00:00:14] P - Ja mit navn det er P (red.). Jeg er 32 år gammel.  
[00:00:25] M- ja og nu glemte jeg lige at tilføje at vi lige skal gøre dig opmærksom på at dette her 
det, bliver optaget på diktafon.  
[00:00:30] P- [Ja det er ved at gå op for mig].   
[00:00:32] M- ((lille fnis)). Det var godt. Din uddannelse og nuværende profession.   
[00:00:35] P- ja, jeg er uddannet Bachelor i nanoscience, læge og Ph.d. i sportsmedicin.  og derefter 
Så har jeg startet min egen virksomhed så nu er jeg selvstændig i den.  Det er sådan Den Korte 
udgave.  
[00:00:43] K- [hm].  
[00:00:44] M- [Ja].   
[00:00:45] M- Ja, øh og den virksomhed kan du fortælle lidt kort bare overordnet, hvad den laver.  
[00:00:53] P- Ja, det kan jeg godt. Min virksomhed går ud på at foretage sundhedstjek hos andre folk, 
og give dem en status over hvor de er i livet med hensyn til deres sundhed og hvilke tiltag de skal 
gøre for at blive sunde og det gør vi både privat, men vi gør det også ude i virksomhederne, hvor man 
nu har lyst til at gøre det henne, så det er virkelig et øh, et system der er tilgængeligt for alle mennesker 
´  
[00:01:22] M- Ja, okay fantastisk. Og så er det min projektgruppe og jeg vi    
der omhandler kommunikationen i sundhedsvæsenet med fokus på at forbedre kommunikationen 
mellem patient og praktiserende læge. Så derfor er vi praktiserede, eller vi er interesseret baseret på 
den erfaring denne erfaring, om du vil påstå, at der er behov for et hjælpeværktøj, der kan støtte 
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kommunikationen mellem læge og patient. For eksempel om det skal understøtte sygdommens 
historik. Øh, vil du mene at der er behov for sådan et hjælpeværktøj?  
[00:02:05] P- [hmm].   
[00:02:06] Ja, det vil jeg mene, men det skal ligesom gøres på en rigtig god måde, hvis I 
forstår. Forstået på den måde, at det skal gøres nemt, bekvemt og tilgængeligt for alle i alle steder og 
på tværs af alle sociale grupper. Det skal være sådan en høj træning, og en vertikal integration,   
som gør, at man ikke som læge eller som patient lider under en form for teknologiske 
børnesygdomme, som halvskærme anser for hjemmesider. Hvis man på den måde kan få det sneget 
ind i det system, der allerede er derude, uden at det kan mærkes, at det ligesom kører i baggrunden. 
Så har det enorm værdi. Og det er også det som jeg prøver i min virksomhed, det er ligesom at få så 
meget at til at køre i baggrunden som muligt, altså det her med skærme for brugeren. Altså for 
eksempel det her interface i ser, det er relativt simpel. Altså der er ikke nogen værdier, men inde 
bagved. Altså der er jo over to et halvt tusinde koder. Altså der er ikke nogen værdier osv. Inden da 
vil der år to et halvt tusinde gode linjer, der dækker det. Det skal gøres endnu bedre, så man kan endnu 
hurtigere. Det skal bare blive bedre og hurtigere hele tiden. Det er sådan set et personligt projekt for 
mig, men man kan godt se nu, at det begynder at få meget mere værdi for folk også. Så det starter 
egentlig med et hobbyprojekt hvor man bare sådan, og så er det bare blevet større og større. Så jo, jeg 
synes helt klart der er brug for det.  
Det er også derfor jeg startede med at anlæggesådan noget. Jeg. Det er hele grundlaget for det.  
[00:02:30] M- [Det forstår jeg].  
[00:03:32] M- [Ja].  
[00:04:00]M- [Ja].  
[00:04:08] P- og nej sundhedsplatformen. den opfylder behovet og opfylder alt for meget.  
[00:04:15]M- Så det er ligesom alt for meget for de inden for adfærds design, der har det her med når 
den normale brugerfærd. Vi kan tage en analogi til at øh, at man skal prøvesmage noget Marmelade, 
der er ude på en anden plads. Og så synes jeg den er god, det går godt. Vi har så de her tusind varianter 
og, der fra forskningen indikerer, at der er over tre varianter. Så bliver man handlingslammet, så siger 
man, det kigger jeg lige og så vender jeg tilbage. Hvor hvis der kun var tre eller fem muligheder, så 
kan man forholde sig til det her.   
[00:04:34] P- [Ja].  
[00:04:36] P- Helt sikkert. Tag dem som på tre linjer af tekst. Altså det har altid meget med tre at 
gøre. Jeg har fundet ud af, at hvis der bliver for meget med et tryk på river i tusind udgaver   
så bliver man som du sagde handlingslammet og det samme, hvis jeg skal samle information. Altså 
hvis jeg bare bliver bombarderet med information, så husker jeg altså, jeg husker det som personen 
siger i starten, og så husker man en eller anden sjov facts i midten med den og så huske den sidste. 
Det er også med de tre ting, måske nogle gange to ting eller.   
[00:05:31] M- den der power of free, den er meget god. Selvfølgelig hvis du har nogle opfølgende 
spørgsmål, så du.  
[00:05:40] K, ja, jeg skal nok sige til.   
[00:05:45]M- øhhhh, så vores næste spørgsmål det var egentlig, hvad baserer du den mening på men 
den har du allerede forklaret eller uddybet   
[00:05:53] P- ja altså tildeles, det er jo det jeg oplevede i klinikken selv, det er sådan den ene del af 
det, den anden er er også Dels er det jo det, jeg oplevede selv som en del af landet, der lærte os, at 
man ved, hvor meget teknologien udvikler sig. Så der er et kæmpe uudnyttet potentiale derude. Det 
er en gåde, hvorfor man ikke udnytter det. Men som jeg sidder på der måske, er Sundhedsplatformen 
og de andre systemer så rigid, at det er virkelig svært at implementere mere i det. Det vil kræve, at vi 
graver op i hele kildekoden og laver det hele om, fordi uanset hvad, så har vi jo en motor af den latte. 
Og Uanset om du putter Flex-briller på den eller hexbøjler og tonede ruder, Så er det stadig den latte 
motor men det kan man ikke, det kan man ikke lave om på. Jeg ved for eksempel at meget af styrelsens 
styresystemer, meget kode. Nu bliver det nørdet men det er el gammelt kode. Det er nemt at lære, 
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men det er også nemt at hacke. Altså jeg kan hacke det, jeg kan få en teenager i Rusland for to bitcoin 
til at hacke det. altså det er noget, man laver sådan et SQ-attack og sådan noget, for at få servicen helt 
ned, og så spytter man (Marte), kodenavn og bruger ud.   
[00:06:28] P, K og M ((bryder ud i fnis)). P- ((fniser let man der tales)).   
[00:06:36] M- ((højlydt grin)).   
[00:06:40] K - [Ja].  
[00:07:11] K- Vi har det samme problem i politiet, der er en computer, som er sat væk fra internettet, 
og alt muligt, at det er helt galt.  
[00:07:23] P- og nu sidder man fast i det, for man har investeret så mange penge i det, mange 
milliarder kroner, som landets sundhedssystemer har kostet og der arbejder over 100 mennesker i det. 
Jeg bygger det her som en person, og så tænker man sådan lidt. Jo, der selvfølgelig nogle ting, der 
skal forbedres, men det skal altså ikke være så kompliceret, ikke med den teknologi vi har nu i dag.   
[00:07:35] M- [Ja].  
[00:07:51] M- æh nej, det vil jeg give dig ret i, i hvert fald ikke hvis det skal være den almindelige 
bruger, det skal være målrettet. Så nytter det ikke noget, at vi bare giver manualen videre til at skifte 
motor i din hybridbil, fordi det gør man ikke nu om dage, dengang hvor man selv kunne skifte et eller 
andet på sid bil de er overstået.  
[00:07:59] P- ((lille fnis)).   
[00:08:14] P- Det er de virkelig. Det er kun for de virkelig inkarnerede automekaniker, der synes at 
det er sjovt ikke, men Lotte på 31 år, der har fuldtidsarbejde som konsulent, det skifter du ikke lige 
nu.   
[00:08:26] M og P ((taler samtidig)), Batteripakken indikerede rent sludder.   
[00:08:28] M- vores næste spørgsmål. Hvis vi skulle skabe et behov til et værktøj, der kunne hjælpe 
patienter og deres praktiserende læge. Hvordan skulle det værktøj se ud?  
[00:08:49] P- ((lille tænkepause)). Jeg vil nok sige at det skal være et værktøj som, æh   
Det skal være et værktøj som de praktiserende læger og patienter der gider at bruge i første 
omgang. Og jeg tror det nemmeste faktisk vil være at integrere det i noget der allerede findes derude. 
Som dug for solen.  Det kunne være Zoom, det kunne være google, det kunne et eller andet, som man 
eventuelt kunne få på en hjemmeside, ikke nødvendigvis en app, men øh, men noget som man bare 
går på, på sin mobil. Fordi apps det er også sådan lidt, det er også et ekstra skridt man skal tage, man 
skal downloade det som man virkelig gerne vil. Det kunne være en hjemmeside, hvor man logger på 
NemID og så er man på.   
[00:09:19] M- [Ja].  
[00:09:30] M- [Ja].  
[00:09:39] P- det er det der har gjort Zoom så enormt fascinerende og stort. I første omgang var det 
Coronakrisen det kan kom under, så det var et godt tidspunkt at komme på. Du sender et link til folk 
og så trykker de på det, og så er de på. Det er, jo ren kunst altså det er jo simpelthen så smukt lavet. 
Ikke noget med at downloade et eller andet webmodul. Java er out of date altså du skal opdatere den, 
nej tryk på det her link, uanset om du er på android, om du er på Mac IOS styresystem på Windows, 
nu kører lidt ekstra for den sags skyld, det er bare, det er sådan det skal gøres.  
[00:09:44] M- [det var et godt tidspunkt, det blev udrullet på].   
[00:10:33] M- Men hvis det var det værktøj, var noget, noget let man kan gå at gå ind på. Jeg går ud 
fra at det er via telefonen fordi nogle dage der bruger jo man jo telefonen til stort set alt. Fordi hvis 
det er man skal være på, lad os side en stationær computer, så vil det også være, give rimeligt mange 
restriktioner i vores travle hverdag.   
[00:10:41] P- ja det skal være med mobilen, det synes jeg   
[00:11:03] M- øh, ja. Så den her løsning her. Og hvorfor tænker du den her løsning her at den kunne 
være bedst?  
[00:11:1] P- Det er fordi det netop er sådan, at den er så modelbar, altså den, hvis du har noget i en 
browser, så virker det på mobilen, det virker på computeren, det virker på din iPad, det virker alt 



V2024809971 
 

51 
 

mulig, hvor hvis du bare har en app, så virker den altså ikke på samme måde på computeren eller hvis 
det er på android. Altså så skal du også have en app specifikt, og den skal også kodes på en anden 
måde hvis det er en app til en android. Så det er sådan lidt et helt andet sprog i forhold til en app der 
kan bruges i google swift, for at det skal gå hurtigt. Så ved at ligge det online på den her måde her så 
kan du have hele kildekoden i en anden server som kører og på den måde, den er sådan lidt promiskuøs 
kalder jeg den, den kan altså. Den er ligeglad med hvem du er, android kommer med Windows og så 
videre ikke. Du skal ikke til at kode det hele om igen, og der vælger jeg et meget simpelt kodesprog, 
som for eksempel JavaScript eller sådan noget. Hvis du gerne vil gøre det lidt mere hardcore 
maskinelære så er det måske relisher.  Ting, ting på instagram for eksempel, twitter sådan noget der 
agtigt. Jeg tror at instagram er kode i relisher faktisk men, det er lige meget, men altså det nemt 
tilgængeligt på alle platforme og det skal også være fremtidssikret for det er, det vil det være på en 
browser, fordi så kan man faktisk have kildekoden online også i noget gentlab. Andre folk kan arbejde 
på dit projekt, og så kan de komme med forbedringer til det, hvis de synes at det er godt så kan døre 
det man kalder for asset pull, det vil sige når du laver en kode til en hjemmeside, så vil de, ej men det 
ser godt ud det her, tryk opdater, så opdatere du hjemmesiden og så har du en ny kode med det samme. 
Det kan du altså ikke gøre på samme måde med en app.   
[00:11:23] M- [Ja].  
[00:12:25] M- [Ja].  
[00:12:40] M- [Ja].  
[00:13:24] M- nu fortalte du det her med at den her løsning, at du kan gøre det over en telefon og du 
kan gøre det over en iPad og en tablet. Helt præcist hvordan er det med at gå ind på browseren og så 
sige, følge et link hvor du går for gå ind på ved siden, hvor kildekoden der ligger på internettet, og så 
server.   
[00:13:50] P- [Ja].  
[00:13:51] M- det var sådan  
[00:13:53] P, ja det kan være et link. Det kan også bare være en hjemmeside der kan hedde et eller 
andet, ”hej 22” der ligger, der er alt udstyret til, at man kan facilitere kommunikationen mellem anden 
praktiserende læge og patient.  
[00:14:11] M- ja. Hvad ville være fordele? Nu har vi talt om fordele ved det her, men hvad ville være 
ulempen være ved den her løsningsmodel?   
[00:14:23] P- jeg vil sige at ulempen er ligesom alt andet teknologi. Det er at øh, du bliver til data, 
lige så snart du går online så efterlader du et brødkrummespor af data på dig. Og det betyder så at 
man kan have adgang til det for der er ingenting der er sikkert. Altså uanset om det er en krypteret 
tunnel eller hvad det er funktioner over. Spørgsmålet er så hvem der bruger de data, og hvad de skal 
bruges til, og hvordan vil de misbruge dem? Men det skal holde øje med at, at øh da der kommer til 
at være folk derude der ved rigtig meget om dig.  
[00:15:06] M- når nu du siger at, øh den her krypteret tunnel, lige for at i forhold til transskriptionen. 
Kan du uddybe hvad en krypteret tunnel var?  
[00:15:17] P- altså en krypteret tunnel det er det er sådan en kommunikationslinje, hvor. Det er en 
funktion der sender, det er blevet pakket ind i noget andet for ligesom at skjule informationen for 
andre. Få det pakket ind så du ikke kan se hvad det er, eller så er det ikke sjovt. Men når man er online 
så sender man de der pakker, til ja for eksempel hvis jeg er online nu, og snakker med 
min praktiserende læge, så sender pakker af information fra mig til ham. Dem vil jeg jo gerne skjule 
sådan så andre ikke kan se, når lille Peter han har sukkersyge så, og det er det en krypteret tunnel gør. 
Det som, det som lægen så har det er for eksempel en nøgle, og den nøgle den kan han bruge til at 
dekryptere. Det vil sige han har nøglen til at pakke det op og se hvad der er i den. Så man skal se det 
som en pakker der helt grå og trist udenpå, og så er der en lås. Så man sender den til ham, så kan han 
ligesom tage sin nøgle og åbne, især en nøgle der pakker til alle låse så det er sådan, så kan han åbne 
op og se. Når okay det er det Peter, og kan fortælle mig, det er så det her.  
[00:15:24] M- [Ja].  
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[00:15:25] M- ((lille med tydeligt fnis)).   
[00:15:53] M- [Ja].  
[00:16:23] M- [Ja].  
[00:16:36] M- så, så vi er lidt ovre i denne her måde, hvordan er http? Den her berømte hængelås 
med at hver bruger har en offentlig nøgle og hver bruger har en privat nøgle, og så hvis jeg skal sende 
noget øh, som du skal kryptere, så skal jeg give dig min offentlige nøgle.  
[00:16:46] P- [Ja].  
[00:16:57] P- Ja, det vil sige, det, det er meget kompliceret, hvis det skal forklares i detaljer, men det 
er jo, det handler om at vi har en sikker forbindelse mellem hinanden.   
[00:17:07] M- Ja, ja selvfølgelig. Fordi der hvor øh, der hvor jeg er i en gold State der er er jeg jo 
blevet opdraget med to trins reflektion og, øh koder der bliver ændret hvert minut, om øh, om det for 
eksempel kunne gøre lidt ved sikkerheden?   
[00:17:27] P- Ja, ja det kunne det godt men, det vil jo så ikke være selve kommunikationskanalen der 
er tilbage. Det vil mere være når en funktion så er lagret et sted og man skal have adgang til det, hvad 
for noget affektion der skal være, men der vil jeg sige, der handler det faktisk mere om adfærd end 
det handler om hvor godt dette pakket ind. Og adfærd det handler om hvordan folk de øh, de bruger 
internettet. Altså jeg ved fra personlig erfaring, at dem der bliver hacket det er sådan nogle som os. 
Hey du er kunde nummer en million, tryk på det, og så trykker man, og så downloader du den der 
manuskripter, og ikke, download det, og så downloader du det. så kommer der et eller andet virus på 
deres computer og så, så bliver de hacket. Så jeg vil faktisk sige at øh, med den sikkerhed vi har nu 
omkring de læringssystemer der virker det sikkert nok i hvert fald øh, men det er mere hvad folk de 
gør, det kan mange styre. Du kan have verdens mest sikre system men hvis folk de downloader et 
eller andet helt sindssygt som giver russiske hacker adgang til dit system så er det legemeget hvor 
sikkert det er det skal nok, i sidste ende der skal du også give dem adgang til det, så det kan ikke være 
sådan noget 5 trins…  
[00:17:35] M- [Ja].  
[00:18:10] M- ((lille fnis)).  
[00:19:00] M- nej, nej Fordi hvis det kan godt være, kommunikationen eller den rationelle, men folk 
er jo irrationelle, så det kan man jo ikke rigtig sikre imod. Det der med at fjerne den rationalitet for 
eksempel ved at øh, min kæreste hun har tidligere arbejdet for, for et firma oppe i Nordsjælland, og 
når hun havde sin arbejdscomputer der jamen så skulle hun have koder hvis der skulle downloades et 
eller andet. de koder de var eksternt for intern sikkerhed som deres it-afdeling den hed ikke, så hvis 
der skulle downloades noget, så skulle den vide hvad det var og så skulle de tjekke om det var sikkert 
før hun fik adgang til det.   
Og det tænkte jeg det kunne måske også bare være en af de trin der kunne sikre det, fordi så kan hun 
jo ikke bare lige gå ind og komme til at klikke på et eller andet med Java skal opdateres eller sådan 
noget   
[00:19:12] P- [det kan man langt fra].  
[00:19:40] P- [Ja].  
[00:20:00] P- ja men helt sikkert.  
[00:20:02] K- også på min søsters arbejde der er der kun en computer pr. Afdeling, hvor du må 
downloade, hvad du har lyst til, alt andet der er der fuldkommen, du kan ikke gå ind på de her 
hjemmesider. Du kan kun gå ind på det her, de her platforme og sådan noget.   
[00:20:11] P- Ja.   
[00:20:14] K- og det er simpelhed så den computer. Til gengæld den er også bare sådan virkelig 
meget sikkerhed på.  
[00:20:17] M- Ja. Det, det tror jeg også er nødvendigt.  
[00:20:20] K- ja men det ved jeg på grund af chefen, han lod mig stjæle computeren.  
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[00:20:25] M- ((lille fnis)). Ja så har vi vores næste spørgsmål. Nu har vi talt om de her links til 
servere og hvor det er vi har algoritmen og kildekoden ude på internettet. Men er der andre tiltag, der 
kunne tænkes at styrke den kommunikative kompetence imellem patient og praktiserende læge?  
[00:20:49] P- Ja, altså nu har vi meget inde omkring software. Jeg ved ikke om det er det I efterspørger 
men altså, men altså øh hvis man kigger på hardware, så er der funktionaliteter som er på det apparat 
man bruger. For eksempel er den nye iPhone 12 lige kommet ud til en latterlig pris, men der er en 
rigtig god nailascanner i. det er sådan en scanner hvor den sender nogle.  
[00:21:00] M- [Ja].  
[00:21:19] M- Når Sonar.  
[00:21:20] P- Ja det er det ((oven i det andet)).  
[00:21:21] K- [hmm].  
[00:21:23] M- jeg, jeg leger lidt.  
[00:21:25] P- nej det er ikke. Jeg ved ikke om det er lyd eller om det er lys eller sådan noget, men det 
får feedback fra omgivelserne og det betyder så, nogle gange betyder det at man kan få meget bedre 
compatibility spil i gang. Men det er også med tale fordi så får man lige pludselig en mere 3D 
forståelse af den person der er, altså bag skærmen.   
Og det er åbenbart også det der er lagt, er til grund for det her, hvad hedder det? face scan hvor man 
kunne bare kunne åbne og alt det her ikke. Men når man går ind helt specifikt ned i detaljer og kigger 
på, hvordan ens ansigtsmimik er. Så kan man se hvad for nogle karakteristika øh personlighed, og 
Men det tænker jeg for eksempel. Vi snakkede sidste gang om når folk de bliver nervøse, pupillerne 
de dilaterer, der kommer små sveddråber, du får øget temperatur, du mobilisere ikke energinerver til 
at du skal bekæmpe eller flygte fra situationen fejlfyldte hilsen. Det er et gammelt nærmest 
rudimentært system, det her med sympati. Men det gør den altså   
[00:21:42] M- [Ja].  
[00:22:00] M- [Ja].  
[00:22:44] M- Ja, det her, i psykologiens verden har jeg lært at det er den her kamp flugt refleks. Og 
hvor det er du får denne her, både endorfin og kroppens ejet.  
[00:22:48] P- [Ja].  
[00:22:57] P- Ja adrenalin og sådan noget.  
[00:22:58] M- Ja adrenalin, det var det jeg ledte efter.  
[00:23:01] P- Adrenalin ja. Som udvikles fra binyre.  
[00:23:03] M- Lige præcis. Hvorfor man opsøger de her gamle historier med at mødre de nærmest er 
i stand til at løfte en bil væk fra deres barn hvis øh, hvis uheldet skulle være ude ikke.   
[00:23:13] P- ja netop, og man har det system, der kører. Og det er noget der kan ske ubevidst også. 
Og det er noget der er koblet til nærmest til reptilhjernen, hvor altså, hvor man lynhurtigt laver en 
vurdering. Det jeg står overfor nu her, kan det spise mig? det er så nummer 1. Nummer 2 kan jeg 
spise den? Nummer 3, kan jeg brænde den? Ja, så helt simpelt. Og det vil så udløse sympatikusser af 
i hvor meget fare du er. Det er ikke noget, man måske kan se på en person man face timer med, 
medmindre man så aktivere nogle af de funktioner her som man kan gøre gennem et system, og øh 
så kan man lige pludselig få meget mere funktion omkring den person. Måske har man en hvor man 
har det fulde overblik medmindre det er en løgner ((grin)).  ((svært at høre her, der bliver rodet ved 
diktafonen, eller pudset næse)) I nogle funktioner der har man en sandhedsfortæller, og så mens man 
har en samtale med patienten, så forestiller jeg mig at der er en hvor det forskydes hele tiden. Så siger 
man så ”ja Hansen, Hansen har du har passet godt på din sukkersyge dig de sidste par måneder?  
Ja, det synes jeg selv. Lektien… det er sådan, det er en løgnedetektor leg, løgnedetektorer virker ikke 
men altså, man vil se sådan om det virker, og få det helt store billede, med at vi kan måle temperaturen 
i ansigtet. Man kan måle på de små ansigtsmimik der er, som bliver aktiveret.   
[00:23:40] M- [Ja].  
[00:24:55] M- Ja, de mikroudtryk der er.  
[00:25:00] K- [microekspection].    
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[00:25:01] M- hvad siger du?  
[00:25:02] K- Microekspection.  
[00:25:03] P- Microekspection, ja.   
[00:25:04] M- Lige præcis.   
[00:25:04] - [00:25:05] ((Kort pause, hvor P fniser let, og der er derefter er stille et kort øjeblik)).   
[00:25:05] M- ja fordi det ville en telefon jo udmærket kunne opfange og så sende det data videre til 
lægen.  
[00:25:12] K- Ja. ((kort pause)) fra [00:25:18], frem til [00:25:20]   
[00:25:22] K- Jeg tror de gør det på DTU lige nu, der gør de det mest med fokus på øjnene, men der. 
På grund af jeg overvejede at søge derind.   
[00:25:21] M- okay.   
[00:25:22] P- Ja, det er jo nogle spændende ting   
[00:25:23] M- det kan godt være at patienten ikke ville bryde sig om det, men det ville jo være en 
form for nødig information til lægen.  
[00:25:35] P- ja men der, der tror jeg også at man bliver nødt til at have forskningen med i det, fordi 
det kan godt være at patienten egentlig gerne vil have det at det, at lægen ved det, og det er det der er 
lidt specielt med en patient. Med lægeforhold det er, som læge så skal man være god til at læse mellem 
linjerne. Hvad er det egentlig, patienten prøver fortalte mig, frem for det patienten siger?  
[00:25:53] M- Ja, det er det er lige præcis det, vi prøver at ramme ind i med den her kommunikative 
kompetence. Hvad er det, at patienten prøver at kommunikere til lægen ikke?  
[00:25:54] P- [Ja].  
[00:26:02] P- Fordi du bare helt u filtreret. Fortolker på det som om patienten siger til dig. Så går du 
helt autistisk til værks Og så vil du aldrig komme nogen steder hen som læge. Det var en fuldstændig 
kold, kalkuleret trist konsultation du bliver nødt til at dykke ned i nogle dybere lag. Hvis der er en 
klient der kommer til mig og er helt grædefærdig og har mørke raner under øjnene, og vi kan se at 
hun er lidt småsitrende og hun siger at hun har det helt fint, så vil jeg da spørger lidt mere ind til det, 
altså det er jo klart fordi jeg kan jo opfange noget der. Der er jo en sprække der ikke også, men 
sprækken det er jo noget af det første et barn lærer. Min datter ved når jeg er sur. Altså, jeg har lært 
meget af at kigge på min datter med sådan en kode. Jeg har fundet ud af sådan, og også ved at læse 
bøger af hvad hedder det, hjerne Madsen Pernille hvad er det, er det det den. Peter Madsen bog at 
noget af det første en baby den øh, ligesom kan se på dig det er ansigtet og det derfor den bare kan 
forsvinde sådan her. Holse sig for ansigtet så er man væk Det betyder enormt meget.  
[00:27:33] M- det gør det. for det første en baby kan registrere når den bliver født. Den har kun en 
videns rade på noget der hedder 30 centimeter, og det passer perfekt til når spædbarnet får bryst og 
så op til øjenhøjde op til moderen, der er jo de her 25 til 30 centimeter, så det er jo logisk kode at 
hvad jeg antager er øjenkontakt og ansigtsmimik. Indenfor psykologiens verden der kan man virkelig 
ødelægge et barn helt fra starten af hvis det er at du ikke har øjenkontakt med det her barn i 48 timer 
så risikere du at lave uoprettelig skade og skade barnet resten af dets levetid.   
[00:27:47] P- ja ((fniser/ smågriner)).  
[00:28:17] K- Det er blevet bevist, at børn, der ikke får noget omsorg. De dør faktisk. Der er stor 
chance for at de dør hvis de ikke får omsorg, så dør de indenfor en uge.   
[00:28:26] M- ja, det er blandt andet det begreb hospitalisme. Hvor det er at, de bare bliver sat, de for 
ingen stimuli overhovedet. Så så lukker de sig ind i sig selv.  
[00:28:37] P- [Ja].   
[00:28:38] K- jamen jeg tror at det var i 1700-tallet, hvor man fandt ud af hvad det rigtige sprog var, 
guds sprog. Så man måtte ikke røre dem, man måtte ikke snakke med dem, og så dør de.  
[00:28:49] P- det er sådan en rigtig fremmelig... ((lille fnis)).   
[00:28:59] M- øh, jeg tror at vi kom væk fra om der var andre ting.  
[00:29:00] P- det er funktionalitet, hvor man får et bedre indtryk af folks ansigt.  
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[00:29:03] M- ja og den her funktionalitet, der skulle være på computeren eller for eksempel undskyld 
telefoner for eksempel den her lighter teknologi, så er vi vel ovre i den her appfunktion eller et og 
andet, eller…  
[00:29:20] P- ikke nødvendigvis. Det øh, det behøver man ikke. Du har for eksempel chat roulette 
ikke, det er sådan en klassik på at du kan aktivere funktionen uden nødvendigvis at aktivere kameraet. 
Så det er det chat rouletten skal ind til.   
[00:29:30] M- [Ja].  
[00:29:36] M- Så kan man ikke definere den her tænd, sluk funktion, for øh, for øh, hvad er det nu 
det hedder for din lommelygtefunktion. Er det ikke en app der tænder og slukker den?  
[00:29:52] P- jo, jo det kan man godt gøre, altså hvis man skal lave det til en app kan man gøre det 
så brugervenligt, man kan have nogle store knapper folk kan trykke med, og det vil også argumentere 
for om en browser har det, ser det lige godt ud på alle devises, hvilket jeg måske ikke tror at det gør. 
Altså det vil ikke se lige så godt ud på sådan en 7 tommer skærm.  
[00:30:21] M- nej, der skal det være lidt anderledes.   
[00:30:23] P- så, der bliver man nødt til at gå lidt på kompromis med det. men jo så altså hvis man 
gerne vil lære noget der er, altså er sindssygt fokuseret på et devise så kan man virkelig også gøre det 
godt ikke. Det her med browser, det er jaket all Space. Det er lidt af hvert, og så er det en meget 
stor fan up. Hvor man har en app og så kan man specifikt lave det til android og Mac iOS.  
[00:31:00] M- når nu du siger maraton, hvad mener du så med det?  
[00:31:02] P- jamen der mener jeg, der mener jeg altså at der vil altid være afregning med, med øh, 
med ens kode. Man vil gerne lave en kode, en hjemmeside, en interface der kan køre det samme på 
alle devises, så kører man bare det samme som der kører på dem alle sammen. Eller vil man lave 
noget specifikt til en devise. Og der er det en fordel at have lavet nogle ting. Hvis man har noget der 
kører sådan godt til alting. Fordelen er, at vi så opdatere en eller anden kode i det, så skal vi ikke 
tænke på at det optager kode et andet sted, så kører det på alle sammen på en gang Ulempen er, at det 
måske ikke lige så lækkert ud på en gang. Det kører måske ikke lige hurtigt nok på en af deviserne, 
hvorimod hvis man laver noget specifikt til devises Så har man så den fordel, at man kan gøre det 
enormt hurtigt og lækkert lige til den devise der. Det betyder så at du ruller ned til den i form af en 
ny kode, så skal du altså også rulle noget ud til den anden devise, til android, og også til en tredje en 
hvis det er en der kører Windows. Så igen der må man tænke sig om, altså hvad er man gerne vil 
have. Om vi gerne vil have en øh, Soda Octavia, der er god til bare at køre rundt, det er måske ikke 
Octavia, Volkswagen, jeg ved det ikke. Den mest populære bil er det ikke sådan noget Volkswagen 
auto.  
[00:32:00] M- [Ja].  
[00:32:13] M- [Ja].  
[00:32:30] M- ((lille fnis)).   
[00:32:34] M- Volkswagen eller jo.  
[00:32:35] P- ja. Sådan du ved, man kan køre i bil man kører i Tyskland, men hvis du gerne vil have 
den ud på en racerbane, så er det godt at en formel 1 bil. Så så det. det må man afklare det med. 
Grundet til at jeg siger at det skal være en browser det er, for mig handler det om at få det ud til så 
mange som muligt i første omgang. Det handler om at få folk med på ideen først og så bagefter, så 
kan man måske være mere specifik med, i hvert fald for min forretning der skulle det. Det være noget 
andet for jeres, I vil gerne ramme et leasing mens, mellem læge og patient så kan det være det er fint 
nok med en app, men så skal den også have lægerne med at de skal bruge en app her, og det er svært, 
fordi vi har nok apps i forvejen, og det er sådan lidt okay skal jeg også til at have den her. Skal jeg 
også downloade en app, øh nej så skal jeg også til at indtaste min kode for at downloade det her, og 
så står der opdater, og du ved skal man lave en bruger inde i det her og du ved. De øh, vi drukner i 
apps.   
[00:32:44] M- [Ja].  
[00:33:16] M- [Ja].  
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[00:33:34] M- så er det rigtigt fortolket øh, når det jeg hører dig sige med at øh åh nej endnu en app, 
men det at det risikerer at hvis det her det bliver til en app der skal bruges mellem læger og patienter, 
så kunne det risikere bare at være endnu en app der er på vores telefon, så man ikke kan se skoven 
for bare træer, er det lidt alla der vi er henne?   
[00:33:58] P- Ja, både og. Det kan være endnu en dråbe i havet, som jeg indikerer, men det kan også 
være en form for commitment. Altså at man binder sig til en app, når man downloader noget, så binder 
man sig lidt til det, og så øh nej nu har jeg den her så. Hvorimod hvis du går ind på en hjemmeside, 
det virker lidt mere uskyldigt, og da jeg kom over det var der så høj musik, du går bare på og så er du 
i gang  
[00:34:29] M- som i, du føler ikke noget tilhørsforhold, hvis det er du på, på en browser i stedet for 
at downloade en app, hvor du siger, åh nej nu er jeg nødt til at forhold mig til denne her app. Hvor 
man ikke er nødt til at forhold sig til den på en browser.   
[00:34:45] P- det vil jeg i hvert fald mene. At øh du har et tilhørsforhold til den men du ved at lige 
så snart du lukker den ned så er den væk. Så er den, du behøver aldrig nogensinde at komme tilbage 
til den. Hvorimod hvis det er som en app på din iPhone, så er det i dit ikon et eller andet sted og så er 
den downloadet der, så er den der, ikke, mellem alle dine andre ikoner, uanset om du har brug for den 
eller ej, så når du swipper, så ser du den. Og hvis du skal slette den igen, så skal du også aktivt ind og 
slette den. Det virker som sådan nogle småting men det er det folk går op i. det skal jo helst være så 
nemt som muligt, og på den anden side skal man heller ikke binde sig så meget til det hvis du forstår 
hvad jeg mener. Det er sådan et mærkelig forhold, det er sådan, folk vil gerne udnytte det er det, altså, 
man vil gerne have så meget som muligt ud af det uden at lægge som meget i det. og du lægger altså 
noget i det når du skal downloade en app. For det første skal du ind på appstore, så skal du taste din 
kode ind, eller face recognition, så skal du downloade den og så ligger den der, og skal du også tage 
stilling til hvor den skal ligge henne og sådan noget, så det handler om at elimere så mange skridt 
som muligt, og det var det ZOOM gjorde, det er derfor de var så succesfulde, og de prøve på et 
tidspunkt bare at eliminere et enkelt klik, men det kostede så på datasikkerheden så den måtte de lave 
om igen. Dette r det niveau vi nede i hvis du skal have den samme følelse af at det her, det bliver 
noget folk skal bruge, så skal det være brugervenligt. Og brugervenligt betyder noget helt andet, altså 
det, altså vi er nede i hvor langt du skal flytte musen, og hvor mange klik der skal være, så få klik 
som muligt. Det er det sundhedsplatformen gjorde fejl, der er næsten så mange klik som muligt. Altså 
jeg glemmer ikke der kom sådan en pop up boks, husk at spørge ind til fald, og det giver bedre mening 
hvis du er på ortopædkirurgisk afdeling, altså at spørge om folk falder, end at hele hospitalet fik det, 
også Gynækologisk afdeling. Altså det er sådan lidt, når okay   
[00:34:45] M- [Ja].  
[00:35:00] M- [Ja].  
[00:35:51] M- [det er rigtigt].  
[00:36:00] M- [ja, okay].   
[00:36:30] M- ((lille fnis/ grin)). [Ja].  
[00:36:54] M- du er gravid er du faldet?  
[00:36:56] P- Ja, er du faldet.  
[00:36:57] M- ((griner)).  
[00:36:57] P- er du sikker? Så skriver jeg i kommentarboksen bøh, okay.   
[00:37:00] M- ja, det det virker ikke særlig, men det det lader til når man nævner ZOOM, også nævner 
Steve Jobs da han lavede den her IPod, det var tre tryk som kunne komme hele vejen rundt i 
brugermenuen. Og det lader til at det er rimelig succesfuld når det er at man gør det så enkelt og så 
overskueligt som muligt.   
[00:37:17] P- [Ja].  
[00:37:29] P- ja.  
[00:37:30] M- øh. Nu hvor du fortæller om det her links til den her server og du ikke behøver at have 
noget tilhørsforhold. Hvordan kunne man gøre det på for eksempel en telefon? Hvordan kunne man. 
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Igen er det en app man skal have hvor det bare er den her linje du går ind på, som internettet finder 
frem eller har du en ide om hvordan det kunne implementeres?  
[00:38:00.00] P- altså du behøvede ikke, du kunne egentlig bare åbne safari. Og så går du 
bare igennem. Der er også en anden, appen er der i forvejen den har sneget sig ind, safariappen og 
hvis du virkelig gerne vil bruge hjemmesiden meget jamen så ligger du bare hjemmesiden som 
favorit, ikke altså.   
[00:38:05] M- [Ja].  
[00:38:20] M- [Ja].  
[00:38:24] K- der vil jeg så sige, at selvom vi arbejder med en der er næsten 90år. Hun vil stel ikke 
det her, hun skal bare Ind på google og så skal hun skrive hvad det er hun skal, hun kan overhovedet 
ikke, der skal være en der holder hende i hånden hvis hun skulle kunne gøre det.   
[00:38:30] P- [Ja].  
[00:38:37] P- ja. Jamen for hende ville det måske give mening at have en app, med et stort fedt ikon, 
men…  
[00:38:38] K- [Ja].  
[00:38:43] K- det skal hun, jeg prøvede at lære hende Facebook. Det var. Det tog tid.  
[00:38:48] P- [Ja].  
[00:38:50] M- når med hensyn til de ældre borgere, der kunne det være at man skulle have en stor fed 
brugervenlig knap til at navigere rundt på.  
[00:38:57] P- ja.   
[00:39:00] K- hvis det skulle, så tror jeg at det ville være nemmere med en app, hvor der måske var 
hurtig glæde i forhold til med Facebook, det har taget hende et halvt år. Så ting der kunne være 
derinde.   
[00:39:12] P- jeg at på safari i hvert fald, hvis man, hvis du åbner op safari så står der faktisk allerede 
nogle knapper man kan trykke på, jeg ved ikke om jeg kan vise det. altså det kunne også være en 
mulighed, men det kræver så bare den algoritme ikke.   
[00:39:28] M- jo men det handler vel også lidt om, hvordan er folks tankegang, med at prøve at give 
en lille adfærdsændring.  
[00:39:40] P- men altså gør det som kræver færrest klik.   
[00:39:44] M- okay.  
[00:39:45] K- færrest klik.   
[00:39:46] P- færrest klik altså fra første klik.   
[00:39:48] M- ja, ja.   
[00:39:50] P- For hvad hvis nu den gamle skal bruge sin læge. Det vil være hvis hun bare kunne sige 
til en mobil start iTop op eller, og så startede det op. om et så er en browser eller en app det er så ikke 
ligegyldigt men altså, det skal bare gøre men. Det vil jeg siger er det vigtigste egentlig. Det er endnu 
mere vigtigt end at den, hvordan skal jeg lære det her op. altså hvis man kigger på Facebook dengang, 
det blev også bare kodet i PHP. Han startede med en eller andet mastercode og så gik han i gang. Han 
sad bare på kollegieværelset og lavede det helt simpelt, men det blev ligesom lavet til studerende på 
college ikke, collegestudent, og så spredte det sig derfra. Så det er også en anden ting i det, hvis man 
prøver at omfavne hele verden på gang, så kan man risikere at det falder fra hinanden, netop fordi 
man bliver personlighedsforstyrret med sin hjemmeside. Og sådan nogle ting for man har ikke rigtig 
nogle trækklub i det, og du ved hvis man går ind på interformes og restaurant det er en super ide 
sådan, så starter man den her lille klub her, og så får man bare en masse mennesker ind over, det 
ernsådan lidt jamen hvordan kan du skalere lidt op, hvordan, hvad er din forretningsplan, hvordan vil 
du få det op. du skal ind og oprette dig som bruger her, og så skal de oprette sig i forummet her, og 
så klik, klik altså det er det man gør. Så får du en lille gruppe hardcore øl entusiaster, men du kommer 
aldrig til at fange en stor gruppe af mennesker, altså fordi det. Systemet bliver nødt til at være for det 
første mere nemt at komme til, og så skal man også tænke på hvordan kan man få det her system til 
at virkelig sige noget hos gamle Hansen på 80 år. Hvordan kan det, hvordan kan det give værdi til 
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ham. For eksempel mit system handler om, ikke at det skal give værdi til mig det skal handle om 
hvordan du kan give værdi til andre. Fordi det her system her det kan også gøre sådan at du sender 
din mor ned til et af vores sundhedstjek, så kan du logge på hendes profil og så kan du se ej, hendes 
blodtryk det er rimelig højt men blodsukker det er ikke så højt, jeg synes at du skal holde lidt igen 
med de der flødekager eller sådan noget. Så dat handler om hele tiden at sætte værdi overfor 
hinanden. Og det er også det i skal tænke på, altså i skal tænke på hvordan kan i facilitere værdien 
mellem læge og patient. Jeg hader det ord værdi det er sådan et meget diffust businesstegn som ingen 
aner hvad betyder. Men for mig betyder det hvordan kan jeg forbedre kontakten mellem læge og 
patient til fordel for begge parter ikke kun for lægen   
[00:40:00] M- [Ja].  
[00:40:30] M- [Ja].  
[00:41:54] M- [Ja].  
[00:42:57] M- ja, lige præcis det samme. Det er for begge parter. Det er det vi har prøvet at komme 
med vores bud på ved at komme med udtrykket kommunikative kompetencer., med hvordan det kan 
være til fordel for begge parter. Og der begynder vi sådan hardcore at evaluere.   
[00:43:09] P- [Ja].  
[00:43:13] P- der handler det faktisk om det subjektive, synes jeg i hvert fald.  
[00:43:15] M- det handler om det subjektive?  
[00:43:24] P- det subjektive. Når I ruller jeres første iteration ud af en app eller en eller anden browser, 
så skal i jo spørge folk, og så skal I være klar til at fuldstændig ændre systemet, ligesom jeg gjorde 
ikke. Du så godt hvordan det først så ud.   
[00:43:42] M- ja det er rigtigt.  
[00:43:44] P- altså det er fuldstændig uigenkendeligt. Og der må man bare sige, det er hårdt, men 
sådan er det. fordi det er dine kunder, det er din kreds det her, det er dem der bestemmer i sidste ende. 
Hvis du bare bliver ved med helt rigid at leve i din egen verden så får du aldrig eskaleret op.    
[00:44:00] M- og så bliver det aldrig et succesfuldt produkt.   
[00:44:05] P- aldrig nogensinde. Du kan sidde med den vildeste kondel code og bare kunne kurerer 
kræft nærmest, men hvis du ikke får folk med på det, hvis de ikke forstår det, så er du færdig, altså 
du er en ener, og altså der er ikke nogen i verden der klarer sig alene altså.  
[00:44:22] M- nej, nej, nej, det er derfor vi gerne vil påstå at det er en iterativ proces med 
brugervenlighed, og hvordan man kan gøre det sikre og strømlinet. Jamen det er jo et meget, meget 
vigtigt redskab. For eksempel tilbage i tiden da Mercedes Benz, de havde deres første skrammelkasse, 
det var jo ikke en Mercedes S3MG tunet model   
[00:44:41] P- [Ja].  
[00:44:47] P- nej.   
[00:44:48] M- den er jo igen iterativ, deres versioner blev bedre og bedre, ikke. Og det er jo det 
samme alle vegne. Vi står alle sammen og skal have succes med et produkt så er vi jo nødt til 
gennemgå det.  
[00:44:49] P- [Ja].  
[00:45:00] P- det er vi. Jeg vil sige, at den udfordring som I står overfor det er at I bliver nødt til at 
integrere en eller anden for data i jeres produkt. Fordi jeg tror den egentlige værdi i at facilitere 
kommunikation mellem læge og patient det er at man på eller anden måde kan snakke sammen vis en 
ekstern server og bringe dem hurtigt, og sige Hey her Hansen, nu skal du lige hurtigt have at se din 
langtidsblodsukker, så trykker og så ligger det ned for enden af skærmen. Du kan se den er svækket 
sådan her og sådan her, og det kan du godt huske ikke, her var du meget stresset og her var du ikke, 
så vi skal også satse på at du ikke er så stresset i fremtiden. Hvordan kan det egentlig være, den var 
så høj her, når men det er fordi jeg arbejder i en trælast. Det skal du ikke så, okay fint så holder jeg 
mig til lagerafdelingen. Og oveni det så skal der være de her, hvad kan man sige funktionaliteter, hvis 
man kan man slå dem til og se på hvordan folk har det, sådan rent psykisk og rent fysisk igennem de 
ting som devisen nu kan. så det er udfordringen at integrere det med noget, ikke.  
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[00:45:05.94] M- [Ja].  
[00:46:16.69] M- og så er jo netop hvordan det kan implementeres, når det er at man er hos lægen. 
Hvordan at du kunne vise Hr. Hansen at nu skal du se om det er hos lægen at man går på denne, her 
hjemmeise for at tjekke op, eller om det skal være før, under eller efter konsultationen.  Ja, der hvad 
kaldte du det skabe værdi i interaktionen mellem de to   
[00:46:38] P- [Ja].  
[00:46:43] P- ja men helt sikkert, og der er også det er vigtigt i hvert fald at igen det gøres så simpelt 
som muligt. Altså hvis vi tager noget med jer så simplificeres.  
[00:47:00] M- Det skal være så simpelt som muligt, og helst noget der hedder tre trins model hvis 
man kan sige det på den måde ikke.   
[00:47:04] P- [Ja].  
[00:47:05] P- max tre ting afgangen.   
[00:47:08] M- så vi skal ikke ud at lave en ny øh, sundhedsreform.   
[00:47:11] P- ((griner over det M sagde)).  
[00:47:12] P- og så det der kører i baggrunden, det kan være enormt kompliceret men, det kan I kigge 
op på senere.  
[00:47:20] M- jo fordi hvad der kører i baggrunden, det har jo ikke noget med at gøre hvad det er, 
brugerne ser.   
[00:47:27] P- nej. Altså du, jeg har prøvet at vise dig baggrunden for en hjemmeside der kører så 
meget kode og så sindssygt mange datapakker hele tiden frem og tilbage. Men du mærker ingenting 
på hjemmesiden og det er sådan det skal være. For hvis du kan se alt muligt der bare kører, så så 
skræmmer det dig ligesom den der bil igen, hvis du kan se hele motoren uden kittel, så bliver du altså 
lidt nervøs.  
[00:47:36] M - [Ja].  
[00:47:50] ((alle tre smågriner over det P sagde)).  
[00:47:53] M- jo så mister man overblikket. Så er det at subjektet igen bliver handlingslammet som 
øh, det også kan gøre.  
[00:47:54] P- [Ja].  
[00:48:00] M- i forhold til det her, med når en læge har besøg af Hr. Hansen så den afgørende faktor 
det er jo det her tidsaspekt fordi, øh i den periode hvor du havde patienter jamen der var der jo hvad 
jeg antager 10 minutter- til et kvarter.  
[00:48:04] P- [Ja].  
[00:48:26] P- jamen der er et kvarter til hver klient.  
[00:48:29] M- og der er det ikke noget med, kan jeg sige noget eller hvis du lige sætter dig ned rundt 
og hjørnet og lige grifler ned i de første 4 timer, ser lidt på Netflix imens så kan vi lige. Det skal være 
nu på, her og nu at, han skal komme frem til sit problem og i samme tid der skal du kunne analysere 
hvad de vigtigste faktorer af det her diagnosticeringsudfordring kan være. Så jeg har et spørgsmål der 
hedder. Tidsaspektet det er ofte den afgørende faktor for kvaliteten af lægebesøget, så hvordan kan 
værktøjet kvalitetssikre konsultationstiden?   
[00:48:54] P- [Ja].  
[00:49:10] P- Det er rigtigt godt spørgsmål. Vi har også forsøgt at løse det i min virksomhed. Der 
kommer måske sådan en software ((lille grinepause)), men jeg tror der meget man kan gøre inden 
man kommer ind til lægen. Vi gør det faktisk sådan at før du kan få et resultat så skal du udfylde et 
spørgeskema, og den spørger ind til alle KRAM faktorerne, som er: kost, rygning, alkohol, motion, 
men så er der selvfølgelig omkring kommentarer, og folk så udfylder spørgeskemaet så er det at vi 
kan se hvad de har svaret og hvad de score på de forskellige ting.  
[00:49:50] M- men har i tid til at kigge på de ting inden I tager imod patienten?  
[00:49:53] P- ja fordi det hele er ligesom øh, bliver nogle øh komprimeret og sådan, så man kan se 
meget hurtigt hvad de score, på for eksempel aktivitetsscore, er de måske kun 40 procent på, og deres 
kommentar at det er svært at sove om aftenen, eller sådan noget, jamen så allerede der så har jeg en 



V2024809971 
 

60 
 

ide om hvad konsultationen går ud på, og de ikke skal til at fortælle hele historien, så allerede der, 
okay det er måske det det drejer sig om, eller vi kan komme med et spørgsmål og sige hvad vil du ind 
til lægen for ? det er min pointe vi kalder for presenting complaint. Altså hvad er den 
til grundlæggende årsag, for at du er kommet lægen lige netop i dag lige netop nu, altså måske sagt 
på en lidt mere rolig måde end det, ikke så valid men spørg ind til hvad folks hovedsymptom er.   
Fordi folk har det med hvis det altid er hovedsymptomet, eller de har et eller andet i tankerne som de 
gerne vil til lægen for, og det kan man sagtens sende ud til folk, et spørgeskema som de udfylder et 
kvarter til en halv time inden de kommer ind til lægen, og der kan man lave sådan en max lige 100 
ord her. Og så kan man som læge hurtigt slå op og sige, okay det er det her det drejer sig om, og så 
lige så snart du kommer ind så er det det man snakker om det er en af tingene. Det andet er at man 
kan forsøge at udvide spørgeskemaet lidt mere og så handler det mest om at raffinere data. Altså det 
vil sige, det data man får over en klient over tid. Det skal gøres så repræsentativt som muligt, for så 
du hvor mange grafer der var, ikke. Vi kører altid, prøver altid at køre visuelt ikke, også på back end 
når vi slår patienter op. vores system er sådan at når du slår en op så kan jeg se hvordan blodtrykket 
er svinget hele tiden altså som en graf, og ikke som tal fordi det er helt sindssygt at se hvordan 
ting svinger som tandhjul ikke.   
[00:50:53] M- [Ja].  
[00:51:20] M- [Ja].  
[00:51:47] M- [Ja].  
[00:52:12] M- så det jeg hører dig sige det er at, kan dele et langt spørgeskema ud til en patient inden 
han skal ind til konsultationen, så når han har udfyldt det, og så sender han det ind til dig på en server 
og så er der en eller anden form for noget algoritme der laver det til en graf eller noget som du ikke 
skal bruge anden end ti sekunder til, til lige at afkode med fagtermer eller lægefaglig   
[00:52:38] P- [lige præcis].  
[00:52:44] P- ja for lige så snart du fanger noget information fra patienten eller klienten så er det jo 
data og data er ligesom et råd i det. du kan ikke bruge det særligt meget hvis du bare for hældt data 
over dig. Det skal pumpes op fra undergrunden, og så skal det raffineres, og så skal det præciseres 
endnu mere, og så får du den rigtige olie ud af det. Alle får fyldt brændstof ud af det, 95 procent et 
eller andet til noget olie, altså, det skal være på det niveau der er, du skal have den rene benzin eller 
bioetanol i din hånd.   
[00:53:00] M- [Nej].  
[00:53:21] M- ja, der skal det hen men øh…  
[00:53:22] P- du skal med rådene, for det er også det der sker der ikke, at sundhedsplatformen samler 
en masse informationer og data men den raffinerer det ikke, og hvis du som læge har en travl hverdag 
og du får hældt olie over dig, altså så er det bare støj, og det hele i raffineringsproces der er, det er 
det du går fra støj til indsigt så den er yderst vigtig.   
[00:53:53] M- sådan som jeg forstår det der, hvis der er, lad os sige hypotetisk at du får et 
spørgeskema tilbage på 20 sider, og du har, nu antager jeg at læger de har pænt travlt når de er ude i 
konsultationen så har. Så har du måske et minut eller to til lige at læse op på, jamen hvad er det 
patienten har sendt ind, og så i stedet for at du skal se det her spørgeskema igennem de her 20 sider 
jamen så er det en algoritme der har kogt det hele ned til det mest essentielle, om det er grafer eller 
hvordan man ellers kunne lave noget visuelt, der har kogt råolien ind til brugbar benzin for at bruge 
samme analogi.   
[00:54:32] P- [Ja].  
[00:54:41] P- vi bruger meget grafer, fordi folk er altså visuelle og man forstår dem meget hurtigere 
når man ser en graf. Men man har også mulighed for at se prodata hvis man har lyst til det. Min 
erfaring er bare, når du kan se kurver der svinger op og ned, så ved du lige med det samme om du, 
hvor du ligger henne af for du kan se det, fortiden og nutiden, ikke. Og hvis du som læge skal have 
et lynhurtigt helikopterperspektiv, så er grafer virkelig gode.   
[00:54:51] M- [Ja].  
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[00:55:07] M- [Ja].  
[00:55:18] M- så det er graferne frem (indskudt).  
[00:55:19] P- ja, hvis der er et Excel ark med værdi, det er jo fuldstændig sindssygt.  
[00:55:21] M- jo, jo det kan jeg levende forstille mig med et Excel ark, at så er der 400 tusinde tal, 
og så okay jeg har en patient om et minut så vi tager den bare ud fra fantasien, eller hvad det nu er, 
ikke.  
[00:55:33] P- [Ja].  
[00:55:35] M- for så de data, som patienten har brugt tid på, det er jo bare spild af deres tid, og så 
gider de jo heller ikke det en anden gang, hvis man ikke spørger ind til det.   
[00:55:42] P- ja, netop så bliver det ikke brugt.  
[00:55:47] M- lige præcis.  
[00:55:48] K- jeg tænker lidt, nu hvor det kommer til værdi. For eksempel hvis man nu har haft 
hovedpine jamen, skal man så lave fra 1 til 10 eller hvordan kan man for lavet noget værdi på det.   
[00:55:57] P- altså hvad...?  
[00:55:58] K- så jeg kan lave det til en graf for eksempel.   
[00:56:00] P- altså for eksempel med hovedpine, der har vi ikke et spørgsmål specifikt til dem, men 
det vi gør det er at vi at øh, vi prøver at kanalisere det i forhold til tre ting. Det ene det er intensitet, 
så er det hyppighed øh, og så er det mængde. Og det giver måske ikke så meget mening med hensyn 
til hovedpine men lad os lige prøve at kigge det igennem.   
[00:56:25] M- når du siger mængde, hvad mener du så? Hvor meget det fylder i hoved eller?  
[00:56:30] P- ja, ja netop. Det er mere sådan et 3D perspektiv på det. Det er klart det ændrer sig når 
du løber. Vi har spørgsmål omkring træning. Lad os bare sige at du løber, ikke, jamen hvor hårdt 
løber du på borg skalaen, den der skala der viser intensiteten, hvor at hvis du er på borg 19 så kan du 
ikke tale for så er det hårdt, og hvis du er på borg 12, så kan du lige snyde en sætning ud. Hvor hyppigt 
løber på niveau 3, hvor meget løber du pr. gang? Det gør jeg fem kilometer pr. gang, okay så tager vi 
alle tre og ganger dem sammen og så får vi en værdi ud af det. men hovedpinen, det du spurgte indtil 
der kan man spørger, okay intensiteten, hvilken intensitet er det lad os prøve bare skalaen for 
eksempel, den der skala fra 0-10. det hedder faktisk Medical brain scale, hvor 10 er den værste smerte 
du nogensinde har oplevet i hele dit liv, og så skal man så rade det på ikke. Okay fint, den anden her 
det er så frekvensen. Jamen hvor ofte kommer det? er to gange om ugen, er det tre gange om ugen, er 
det hver eneste dag, og så mængden, det er så okay, jamen her kan man se på flere forskellige ting. 
For eksempel du snakker om, rum kalder jeg det, det vil sige hvor er det henne af. men så er der 
faktisk også et pr. tid perspektiv, det er jamen hvor lang tid varer det her, og dette r jo forskelligt fra 
hyppigheden i det, for det er hvor mange gange det kommer. Jamen det varer 30 minutter, okay så 
ved jeg at 6,3 gange om ugen, i 30 minutter. Det vil sige man har faktisk en graf med 3 dimensioner, 
det vil sige at man kan tegne en boks med den. Den boks der den afgør hvilken belastning der er for 
en patient. Fordi du spørger boksen her, hvilken belastning der er på den   
[00:57:30] M- [Ja].  
[00:58:00] M- [Ja].  
[00:58:30] M- og den belastning, kan den så afgive sin graf, fra 0-10.  
[00:58:38] P- det vil den kunne gøre. Det vil den sagtens kunne gøre. Så vil man kunne gøre det på 
forskellige måder. Man kan kigge på de studier der er blevet lavet, og se på jamen hvad er en normal 
boks? Altså hvad er en normal hovedpine for folk? Så kan man tage dens dimensioner og dividere 
med klientens dimensioner. Så får man en radio ud af det. så ser man, okay hvis du har 1,5 over, det 
vil sige at du er 1,5 gang over så dette r en rimelig hardcore hovedpine du har. Eller du er under, eller 
du er lige på omkring. Det kan man sagtens. Så altid, vi prøver at kanalisere det i forhold til de her 
tre ting, ikke. Altså en cheffrekvens og mængde, men det er fordi vi prøver at gøre noget der lidt 
teknisk. Vi prøver ligesom at nedbryde alting i tid og sted, og det er der hvor fysik kommer ind nu. 
Fordi alting eksisterer i tid og sted, hvis I kan schrödingers ligningen det er fra kvantemekanik, men 
det er sådan en si symptom, som jeg har under fra nanoscience. Når man kigger på ligningen. Den 
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beskriver partikler i tid og sted, så alting eksisterer i tid og sted. Nu bliver det meget filosofisk, men 
det kan man kvantalisere på en eller anden måde og det er det vi gør med symptomer, vi prøver at 
gøre symptomer til matematik, fordi hvis vi gør det så kan vi afbillede det. hvorimod hvis det bliver 
meget kvalitativt, så har vi svært ved at gøre det altså du ved sådan en graf, du ved man har fem 
forskellige svarmuligheder og sådan noget. Jan jeg har lidt stikkende hovedpine, eller jeg har lidt 
dunkende hovedpine og sådan noget. Så bliver det lidt svært, men øh, men ja vi prøver at få 0 til 01er, 
lad os bare sige det sådan og der er tid og sted enormt vigtigt, alting i stand, øh, for eksempel med 
hensyn til hovedpine når, hvor er det henne, hvor er det henne efter 5 minutter, hvor er det henne efter 
10 minutter for eksempel.  Når med du ved det starter her, og så går det om bagved, når okay følger 
din, altså og så gør de der, uden de ved det så kobler de ammen med den erfaring, de har fra andre 
klienter og patienter de har set, og så den viden de har.   
Og de tegner i deres hoved, deres eget system med, at kaldes for sådan en interproductivity, et indre 
billede af, hov det passede meget godt med Hortons hovedpine det her. Netop fordi de pumper de har 
tegnet er i tid og sted, noget der matcher det.   
[00:59:30] M - [Ja].  
[00:59:50] M - [Ja].  
[01:01:08] M - [Ja].  
[01:01:26] K- Der gør vi vel det samme med menneskeansigter. Om vi kan lide et menneske eller ej 
det, der går du igennem ale dem du har mødt før, så hvis du har en stor næse, eller noget så vil du 
tage den information, og bygge på den.   
[01:01:34] P- [Ja].  
[01:01:40] M- ja okay.   
[01:01:41] P- det kan altså. Det er jo det samme med Disney ikke. Ligesom, onde mennesker også 
har meget sådan en stor næse, sådan en blomkålstud og sådan du ved vorte på ansigtet og så.  
[01:01:52] M- ja, lige med det med at få en graf frem med hovedpinen kan den gøres meget, meget 
simpel for eksempel vi vil jo gerne prøve at udvikle en app, og uden at det bliver enormt avanceret, 
kan det så forklares. Ikke noget nu, men er det noget at man kan få med i en app ide? Ja hvis vi nu 
for eksempel, vi en metode, kan vi få den på. Var det en, og du behøver ikke at svare nu, men var det 
eventuelt noget som du øh, kunne have lyst til at hjælpe os med? Så kunne du jo lige overveje det.   
[01:02:06] K- [jeg har allerede en ide].  
[01:02:30] K- [Ja].  
[01:02:41] P- ja, jamen det vil jeg gerne lige, det kommer selvfølgelig an på omfanget af det, men 
altså det plejer at være ret stort sådan noget   
[01:02:50.98] M- ja, jeg kan godt se, hvis det er at vi beder om en app hvor du skal kunne finde ud af 
hvor du har kræft i kroppen. Det kan man jo ikke, hvis det var muligt at holde det på et meget simpelt 
niveau, så kunne vi godt tænke os din hjælp til hvordan og hvorledes, men det kan vi lige vende 
tilbage med, du kan lige tænke over det.  
[01:03:12] P- jeg vil gerne, altså jeg synes at det er enormt spændende. Altså forsimpling, nu skal jeg 
lige vise jer mit spørgeskema som folk de udfylder.   
[01:03:20] M- [Ja].  
[01:03:25] K- it fails, bare bliv ved.   
[01:03:26] P- så lad os bare sige, jeg har sundhedstesten her. Jeg har målt nogle værdier hos Peter og 
så videre, så det ligger der. Så det her det er spørgeskemaet vi kører, der er cirka 42 spørgsmål, og 
det er lavet på den måde her. At først så spørgere vi ind til hvordan du har det, sådan rent mentalt jo, 
ikke. Og der er fire muligheder, så der 3 hoveder, nej 4, men inde bagved der kører der en kode hvor, 
hvis du svarer godt, så får du nul i værdi, 1,2,3, så højere værdi du får, jo dårligere er det. Så tror jeg 
så, det går sgu dårligt hvad tænker du på mest, alting. Ja det går bare dårligt for mig, og du har sovet 
et par dage. Faktisk fandt vi ud af med forskningen, at hvis du sover 10 timer så er det endnu værre 
end at sove under 4 timer. Det er lidt mærkeligt, men det sagde min læge inde fra rigshospitalet, at 
forskningsområde siger, at det der det er det værste du kan for det er også tegn på at du er ved at blive 
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deprimeret, og det er jo klart. Det var faktisk også et af kriterierne for sådan en funktion, det er at 
man sover længe, altså så jeg ved ikke helt om det gælder for teenagere, eller om det ikke gør. Så tryk 
på den og så er det en typisk dag, ej det er også dårligt, jeg var virkelig presset ikke, og hvor tit 
føler jeg udviklet en gang pr. uge, hvor ofte føler jeg glad, aldrig, hvor ofte føler jeg stresset, hvor 
ofte irriteret aldrig, ikke. Så det var alle spørgsmål omkring hjernen mental sundhed. Så der er enormt 
meget, omkring søvn fordi det har en stor betydning for hvor stresset du er, altså det er ligesom at 
tage termometer på folk, hvis du ikke kan sove ordentligt, så er du stresset, ikke, og du er stresset 
fordi du ikke kan sove ordentligt, så det lyder lidt som i sig selv, ikke. Så der kan I se, der scorer jeg 
på de der 9 spørgsmål, der scorede jeg 27 point, som er den allerværste.   
[01:04:34] K- [når].   
[01:05:07] M- [Ja].  
[01:05:56] M- [Ja].  
[01:05:59] K- Når.  
[01:06:00] P- så man kan sige 27 point er det allerværste, og så tæller selve segmentet, også noget i 
forhold til den generelle sundhed, så der et niveau ekstra af det. for eksempel tobak, kommer der 
nu, der kører den samme algoritme igen. 0,1,2,3, og tobak vægter højere end søvn i spørgeskemaet, 
fordi det bare er mere usundt at ryge. Men det kommer mest and på hvad vi kigger på, nu snakkede 
vi om generelt, så der stod jo rigtig meget, men selvom man har en god hjernesundhed, så kan det 
ikke kompensere for rygning. Det smadrer dig fuldstændig, men når vi kigger på risikoen for at 
udvikle Alzheimers eller for Parkinson, så tæller jeg faktisk på niveau rygning. Så lad os bare sige 
jeg er ret presset her, jeg er kæderyger og så for du, ja så er du. Nu er det sådan at nu er du her, det 
vil sige 1 cigaret her, så får du 1 point, det vil sige at det er umuligt for sig at få nul point nu, for så 
skal du være røgfri, så nu er der et halvt point faktisk, og så 1,2, 3, og så kører det sådan. Så den 
eneste måde hvor du kan score nul, altså være røgfri, det er hvis du har svaret nej på det foregående 
spørgsmål, så skipper den så de spørgsmål her, så er der ingen grund til at stille dem. Så du kan se, og 
det er fordi de siger at E-cigaret jo men det er lige så slemt som en cigar, eller pibe, så det er mængden 
af sod og forbrændte stoffer du får i kroppen.  
[01:06:17] M- [Ja].  
[01:07:53] K- det kunne være spændende at se på noget, ligesom du gør nu med noget feedback facts, 
det tænker man for eksempel at man ved noget om en anden. Det tænker jeg, på grund af når man set, 
så er det sådan lidt, kan det passe?  
[01:08:00.76] P- [Ja].  
[01:08:08.60] M- ja   
[01:08:10] P- ja, så det er et spørgsmål om rygning. Men altså princippet med spørgeskema er, at det 
hele tiden i forhold til det her. Med hensyn til Frekvens og mængde, som med rygning for eksempel, 
hvad ryger du, hvor ofte ryger du, hvor meget ryger du pr. gang når du ryger, ikke. Fordi så kan vi 
meget bedre katalicere det. så det er det det handler om, hvis du ikke kan katalicere det ordentligt, så 
kan du heller ikke raffinere det ordentligt, og så går det helt lige, ikke også. Så hvor fysisk aktiv er 
du, jeg er inaktiv. Jeg går med det samme vej, jeg tager aldrig trappen, jeg tager en bil, men arbejder 
hurtigt og kort, jeg træner aldrig, ej jeg træner nogle gange for så tager jeg, så skipper jeg en omgang 
træning, så det behøver jeg ikke, så her vil jeg cykeltræne.   
[01:08:27] M- [Det er hele tiden de her tre ting her].  
[01:09:10] M- E-sport.   
[01:09:12] P- ja. Det er så den værste jo ikke, fordi altså vi havde nogen i vores forskningsprojekt, 
der for eksempel gik til bowling, og det sagde de så de var rigtig højt niveau. Men altså vi søgte sådan 
subjekter, altså vi tænkte sådan mere på atletik, så de kunne ikke komme med, men det er jo reelt nok, 
det var subjekt vi ledte efter. Bowling er en sport for dem. Men der blev man så nødt til at sige hvad 
er det værd. Og der kan man også se det, der en læge måske falde i det, fordi hvis der er travlt om 
man spørger, dyrker du noget sport? Ja, jeg dyrker masser af sport, E-sport.   
[01:09:40] M- [Hvad er det helt konkret].   
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[01:10:00] K- hvad med dem der dyrker flere slags,  
[01:10:06] P- Jeg synes bare, man skal vælge som man dyrker allermest.  
[01:10:12] K- okay.   
[01:10:18] P- så du bliver ikke straffet, for den styrke. Jeg tror de fleste, de godt ville kunne vælge et 
eller andet, selv hvis det er crossfit, ikke, så er det nok meget styrke, men der er overvældende meget 
styrke idet.   
[01:10:19] K- det er ligesom min søster, der går til en masse forskelligt. Hun går til taekwondo og alt 
muligt   
[01:10:21] P- [Ja].  
[01:10:25] P- men så kan man bare vælge det som er, du bliver ikke straffet særlig meget for om 
det er det ene eller det andet. Jeg tror faktisk kun differencen mellem dem her, er 0,5 eller sådan noget 
så det er, så det er jo ikke så stor en forskel, du kan bare vælge en af dem. Hvis man går til alt muligt, 
så kan man bare vælge det som man går mest til sådan på hverdagsbasis. Det vil sige, hvis du går til 
svømning, 4 gange om uge, og du går til dans en gang om ugen, så er det nok svømning du skal tage 
efter, og se om der vil være noget udholdenhed. Hvor intenst træner du? Lad os bare sige det, hvor 
lange varer hvert træningspas. Så igen, ikke det der, intensitet, frekvens og mængde. Hvor ofte træner 
du, drikker du. Når det kommer til alkohol.  
[01:11:00] lille tænkepause, varer til [01:11:21]  
[01:11:21] P- med kost, så kommer der noget med kosten, er det kun junk, ja. Og spørgeskema er 
altid noget, der er svært at lave, men vi prøver så godt vi kan. hvis I har det fint med det, så kan vi 
tage lidt på et andet tidspunkt. Fordi vi kan altid kommentere på det her spørgsmål her. Okay vi måler 
maver og vejer, det synes folk er lidt mærkeligt, men det er fordi køn er jo relativt til din egen 
kropstørrelse, og den er 3 dimensional. Så det er det eneste vi kan gøre som er ret simpelt. For hvis 
vi begynder at sige tallerken nærmest, der er en tallerken, det er sådan lit, så folk synes faktisk at det 
er okay. De skal lige vænne sig til det først. Ja, junkfood, friture mad, så det er sådan lidt, jeg ved 
ikke den er dårlig. Jeg tager over fem piller. Så skal man igennem sit eget helbred. Det er meget sjovt 
at se, hvordan folk de rammer.   
[01:11:24] M- [Junk].  
[01:11:50] M- [Ja].  
[01:12:15] M- [så lige om lidt ringer vi til en læge og en psykolog].  
[01:12:30] K- så det tæller ikke, dem der får lidt.   
[01:12:32] P- det tæller ikke, men vi kan se det i hvert fald.   
[01:12:35] M- hvordan de selv, vurdere.  
[01:12:40] P- ja. De trykker bare, jeg har ikke nogen kommentarer til det. Det er bare nemmere. Altså 
gør det, så er det hen til siden her igen, og så kan du se hvad jeg score heroppe. Der kan du se mental 
sundhed, 0 procent, det var sgu ikke så godt, aktivitet på 20 procent, alkoholfri 8,3 procent, det er 
fordi jeg drak så meget, og røgfri 0 procent på den. Og mit helbred er 0 procent, så min biologiske 
alder er på 38,9.  
[01:13:08] M- ville man kunne tage den der på en, som en slags spørgeskema, præ konsultationstid?  
[01:13:16] P- ja, det er man skal gøre.   
[01:12:18] K- for…  
[01:12:19] M- hvad siger du?  
[01:12:20] K- for løkken, det var også noget vi i starten om.   
[01:12:22] P- der er jo ikke, det er jo ikke fordi det tager alverdens tid, hvis man kører hurtigt igennem 
det, det er også det, prøv at lægge mærke til at den kører rigtig hurtigt, når man trykker, den skal ikke 
stå sådan og tænke, og så kører den videre, og der er også der.   
Det skal helst være noget omkring i hvert fald et halvt sekund, der er skip mellem spørgsmålene. Men 
det kan vi sagtens sende ud til folk, altså før konsultationen, og så det Aller sværeste, altså det her 
system det er 32 år, men min biologiske alder er altså 38,9. Grundet til at det ikke er endnu højere 
endnu, for det er meget galt det her, det er fordi, mine blodprøver de er okay. Så selvom det har et 
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hårdt liv, så kan min krop godt cope med det. hvis vi ser videre på mine blodprøver her, så eksempel, 
se pilen der, så er du blevet straffet endnu mere altså, så den går helt i vejret.   
[01:14:20] M- okay. Hvis det er at vi skal tale om de ting som patienten kan taste ind. For jeg går 
ikke ud fra at patienten kan taste med fedt, og liter fedt, og situation, og det her, for det er jo noget du 
får gennem blodprøver. Det kan patienten jo ikke integrerer med.   
[01:14:42] P- der er ligesom to måder at gøre det på. Den ene er at patienten selv kan gøre det. For 
eksempel hvis, din moster gerne vil have en test så kan du, og du er en af dem der uddelegerer testen, 
så kan du godt taste ind, ved at logge på hendes profil, og så gå ind og øh, min profil her så er der 
mulighed for at, under avanceret funktion, hvis du sådan lige scroller ned, den er sådan lidt langsom. 
Der kan man taste det ind, de her værdier her. Man har selv kontrol over det, og så kan man trykke 
op til blodsukker, så opdatere den, mens det er på 0,32 i kræftværk. Altså hvis jeg satte min SLP på 
øh, 5, og man kun kan se på 45 for eksempel, så er det jo næsten diabetisk, og jeg tog min spørgeskema 
og skruede det sammen igen, så ville den biologiske alder være på 50 eller sådan noget. Så hvis du 
selv gør det, selvom du har et back in system, som man kan logge ind på som gør at vi kan indtaste 
værdierne.   
[01:15:21] M- [Okay].  
[01:16:00] M- ja okay. Nu har vi talt om hvordan det her, værktøj kan kvalitetssikre kompositionerne. 
Hvad, hvilke ulemper var der ved den her løsning.   
[01:16:09] P- altså ulemper er, hvis man ikke raffinere data ordentligt, så er det støj. Så bliver man, 
så bliver man enormt distraheret af alt dette her  
[01:16:19] M- og når du siger raffinere data.  
[01:16:21] P- så, så mener jeg at det ligesom skal koges ned jo, ikke. Det skal ligesom være det som 
jeg viste før, det skal være på tre linjer nærmest, tre informationer pr. linje, på den måde der og så 
skal det ligesom være noget der kan give et udfald i sidste ende. Altså det skal ligesom bruges i et 
eller andet omfang. Det skal ikke bare være noget, vi indsamler for sjov vel. Her der kan jeg komme 
ind, okay for eksempel blodtrykket var sindssygt højt men, men prøv at høre her Hr. Hansen, dit 
spørgeskema viser at den mentale sundhed er på 0 procent. Og så kan vi spore ind på, hvorfor er det 
det. I stedet for at jeg som læge skal tænke over, nej, nu har han forhøjet blodtryk er det fordi han 
træner for meget, er det fordi han spiser for usundt, fordi han spiser for sundt, du ved altså. Er det 
fordi han er stresset, her, allerede her kan jeg se, okay, ud fra de her faktorer der ser det faktisk ud til 
at han spiser okay, og at han så, simpelthen er, han træner fint men han sover sgu ikke nok. Fordi 
nogle gange som kommer folk ud med sådan en, vane, jeg er træt. Så hvis man ikke sover nok, så 
drukner man, i støj, og så sidder man som læge, og så bruger man jo bare endnu mere tid på det.   
[01:17:30] M- [ja, okay den er også svær].  
[01:17:50] M- det kan jeg godt se. Lige den der side, du er inde på nu, er det den der fra Nordic 
lysshop, eller er det din private hjemmeside, hvis man kan sige det.   
[01:18:00] P- det er nok snart ligesom smeltet sammen. Systemet har det her, mojave, dette r fordi på 
japansk der betyder mojave at være sammen om et formål. Det er inspireret meget af blå zoner, jeg 
ved ikke om I kender dem, det er der hvor folk de lever over 100 år, og er enormt sunde.   
[01:18:06] M- [Ja].  
[01:18:09] M- jo, jo, og så er der en eller anden kvinde, der vil blive 129 år og overlever alle sine 
børn jo.   
[01:18:11] P- og de er selvhjulpne, de bruger ikke medicin. De hygger og danser.  
[01:18:22] K- det er sådan er det jo i Asien generelt, de er ret hardcore. Jeg skulle op ad et bjerg, og 
så skulle jeg kaste op, og så var der en der var sådan går op, og sådan, hvordan.   
[01:18:33] P- [Ja].  
[01:18:35] M- for lige at spørge til det design der. Fordi vi vil gerne spørge, hvordan skal 
brugerdesignet være, såfremt du har en ide. Med, i forbehold til at det skal være en kommunikativ 
kompetence, mellem patient og den praktiserende læge. Har du en ide for, hvordan det skulle være?  
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[01:18:59] P- ja, altså jeg synes at det skal være et meget simpelt layout. Jeg har prøvet at gøre lidt 
her, men det skal faktisk være mere simpelt. Jeg bruger næsten pastelfarver i baggrunde, og så er det 
bare sort og hvidt. Der skal ikke være så mange animationer, og så mange ting der kører. Jeg skal lige 
vise jer en anden hjemmeside, det er den der med finishen der. Det er sådan en rigtig 
bradepandehjemmeside, men det er for de inkarnerede, altså de forstår slet ikke at folk ikke er med 
på den. Men de er simpelthen skrømt af det, og det er jo fordi, der sker rimelig mange ting. Dette r 
også sådan hjemmeside jeg bruger tit, og viser muskler og sådan for ligesom at sige, det her det kan 
jeg finde ud af, jeg er en af de dygtige. Jeg kan alle de ting her. Så men det var nu ophøjes fordi det 
bliver bare for meget støj i det. så det her det er nok den, du kan huske Michael, denne her ikke.   
[01:19:12] M- [Ja].  
[01:20:00] M- det er rigtigt.  
[01:20:04] P- den ser kendt ud. Så her kan I se, hvor der kan være i sådan en hjemmeside her, og det 
tager også lidt tid at lukke op for den har meget. Sådan her, så den kører bare i en sådan en router, så 
her, så går den derned til og så kommer der alt muligt sjov ind her, og så kører vi ned her. Man kan 
trykke på alt muligt på hjemmesiden, den kan for meget, ikke.  
[01:20:40] M- I forhold til at det skulle være simpelt og brugervenligt, så er den nok lidt for avanceret 
sat op.   
[01:20:49] P- ja. Så den holder mest til at, som åbent CV.   
[01:20:58] K- den kunne være god til sådan firmaer, som skal ud og sådan…  
[01:21:04] M- så ud over det Pixel.   
[01:21:05] K- ja der skal være nogen…   
[01:21:06] M- så ud over brugerdesign, der skal være simpelt, så har vi jo tidligere talt om de her max 
3 ting, så det er at det ikke forsvinder i hvis støj og bliver, uoverskueligt at se på. Er der, er der en 
anden ting som vi ikke lige har talt om, du tænker kunne være godt ta have med i brugerdesign.   
[01:21:30] P- ja, altså så skal nævne tre ting jo, ikke ((grin fra M og P)). den første det er power of 
Freedom, den har vi snakket om, max tre ting, det andet det er selve baggrunden i det, og det tredje 
det er layoutet. Så den her hjemmeside her, det er sådan, det er en no go nærmest, fordi prøv at se 
baggrunden her, der kører sådan en hvid streg henover, det kan være enormt distraherende, plus det 
falder ligesom sammen med noget af teksten her, så jeg har det sådan lidt, at baggrunden skal skille 
sig meget ud fra tekstfarverne, så det ikke smelter sammen, og så kan folk også. Du kan nærmest få 
hovedpine af det hvis det er, at de falder lidt sammen, og aldrig, aldrig nogensinde 
komplementærfarver. Det synes jeg ikke.  
[01:21:40] M- [Ja].  
[01:22:23] M- når du siger komplementærfarver, hvad mener du så?  
[01:22:25] P- altså de farver der ligesom godt kan.  
[01:22:30] K- rød, pink.  
[01:22:35] P- rød og pink ja, de ligger overfor hinanden i farvecirklen.  
[01:22:36] M- når okay, så ud fra en farveskala der skal du helst undgå, at der er nogle farver der 
ligger op ad hinanden.   
[01:22:41] K- der findes for eksempel de der malerfarver, så kan du modsætninger  
[01:22:42] ((Kort pause til)) [01:22:57].  
[01:22:57] P- det er også lidt kompliceret,   
[01:23:00] ((kort pause til)) [01:23:08.00].  
[01:23:10] M- nej, men jeg inde på, hvad du mener med komplementærfarver.   
[01:23:13] P- Det er det jeg ikke lige nødvendigvis, de ligger overfor hinanden. altså for eksempel 
rød, til grøn for eksempel, det er faktisk det er en komplementærfarve til hinanden. men det er fordi, 
hvis du øh, men det er fordi hvis de ligger oveni hinanden så er det som om de godt kan falde ind 
med hinanden, selvom det er fuldstændigt forskellige farver.   
[01:23:24] M- [Ja].  
[01:23:40] M- hvad kan man sige, man bliver en smule farveblind.  
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[01:23:45] P- jamen det, det gør man. Altså der er sådan en jeg ved ikke om I har set det sådan en 
test, med prikker der lyser. De lys er komplementærfarver, så når det er bagved lyset, så forsvinder 
det nærmest. Så, nej jeg vil anbefale baggrunden skal være noget afdæmpet, og ikke noget alt for 
spicy, og ikke en komplementærfarve, i forhold til teksten. Du har se Google, det er bare hvidt. Vi 
arbejder med pastelfarve på vores side, og der er lidt mere varme i det. det kommer an på hvad man 
gerne vil fremkalde. Man vil jo gerne fremkalde et eller andet, ikke. Så at lege lidt med farverne det, 
der er en pastelfarve i baggrunden, og teksten den er hvis herinde, og så er den sort herude ikke.   
[01:24:18] M- [Ja].  
[01:24:40] M- [Ja].  
[01:24:40] ((kort pause frem til)) [01:24:45]  
[01:24:45] M- vores næste spørgsmål, det var nok noget som vi har været inde på, men lyder som 
følger. Vores patient interviews peger på at designet bør være bruger- og ældrevenligt, hvad er din 
holdning til det?   
[01:25:00] P- det synes jeg giver god mening. Altså. Det er jo mest de ældre, der har kontakt til egen 
læge. Jeg tror at efter 65, så er den skyhøj. Vi lever. Vi lever alt for længe. Det er også rart en 
gang imellem. Men altså, det er altså, at det er faktisk dem, vi skal have med, fordi de er de sværeste 
at få med. Hvis du kan få gamle Hr. Hansen på 70 med, på dit program, så kan du sateme også få mig 
med, og så kan du også få en teenage person med, der kan forstå det. Det er dem der er fejlbrugeren. 
Fordi hvis du går en anden vej rundt, og du laver sådan noget Nordic election som jeg gør, så får du 
ham der gamernørden der synes, at det er mega sejt det her, men Hansen, han forstår det jo ikke. Du 
kan køre alt mulig anden version, og en animation der kommer ind fra siden og sådan noget.  Og her, 
her igen bruger vi så faktisk fejlbordet til at guide folk, her kommer det alvorlige. Her kommer det 
med blåt. Her vil kører sådan med et menneske. 1 ud af 3 får kræft, de kan godt forbygges, nogle af 
dem. Og 1 ud af 3 får psykiske lidelser, det er faktisk rigtigt, men de får det at vide, 1,2,3,4. stor skrift 
og så holder vi, tre forskellige skriftstørrelser, altså det skal helst ikke være for meget skriftstørrelse 
og, kun en skrifttype.   
[01:25:01] M- [Ja].  
[01:25:09] M- [Ja].  
[01:25:35] M- [ja, lige præcis].  
01:25:48] M- [men Hansen på 70, det er nej].   
[01:25:55] M- [lige præcis].  
[01:26:30] M- lige præcis. Vores næste spørgsmål. Er der en højere prioritet i designudviklingen, 
end brugervenlighed?   
[01:26:38] P- ja, altså det her det er jo for at guide folk ikke. Det er ikke nødvendigvis noget man 
bruger, men det gør, det er sådan for at sætte et statement, et opråb. Altså, vidste at I Danmark får, 
det står kæmpestort, Så er det også for at gøre det ikke brugervenligt, men at gøre folk opmærksomme 
på tingene. Altså det her skal du fokusere på, det her det er ikke så vigtigt, det skal du fokusere på, 
ikke. Så det er at nudge folk, guide folk, til at navigere i hjemmesiden. Den her, den er kun på en side, 
der er ikke nogen faner endnu, der er ikke noget du kan klike ind på, så den kører bare på en side, 
sådan her, øh, og man kan sige, at jo det bruger vi, men det er også støj, fordi du fortæller, ikke. Først 
så siger de, Hey, det er os det her. Og derefter så siger vi, vi er vigtige for dig, og det er vi fordi det 
her det sker i Danmark, og vi kan godt hjælpe dig. Så det hele kører bar som sådan en historie, jeg 
ved ikke hvad det her, det der i gamle dage når du viste sådan nogle lysbilleder nærmest, hvor det 
bare kørte sådan, den ene efter den anden. Så, så det kan.  
[01:26:41] M- [Ja].  
[01:27:53] M- så det vil sige, at det der er højere prioritet end brugervenlighed, det er med nudging. 
Med adfærdsdesign.   
[01:28:00] P- det er historien. Altså du er nødt til at have en kuvert historie, du er nødt til at have, 
noget der hænger sammen, det er fedt nok at lave noget, som man synes det, det der det spiller bare 
men hvordan hænger det sammen i en Current stor historie, som folk gerne vil med på. Altså er det 
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en bog, du har lyst til at åben og læse i. så derfor, den første side du ser, vil altid hos os være et eller 
andet billede, og det kan du hurtigt ændre. Nu er det så juletid, så har vi sådan lidt julebillede der, 
ikke. Det er ligesom for at fange folk, du træder altså ikke en på en hjemmeside, der ikke har været 
opdateret siden 2007. og så er der et statement fra mig af, som gør det lidt mere jordnært, sådan, okay 
der er en person der står bag denne her, han står frem med navn.  
[01:28:55] M- så brugeren får et tilhørsforhold til hjemmesiden, fordi de kan se at du står bag den.   
[01:28:59] P- ja, netop så det ikke bliver sådan en helt anonymt, fordi teknik og it, det kan godt være 
lidt koldt nogle gange. Altså man kan sidde der, det kan være helt trist, og spole gennem en 
hjemmeside og så den skal have noget varme, og den skal have noget følelse i det.  
[01:29:18] M- nej det er rigtigt. Når, vores næste spørgsmål. Vi har overvejet at bruge en app, som 
hjælpeværktøjer til kommunikation mellem læger og patienter. Hvad synes du om den ide? Nu ved 
jeg godt at vi har talt om links, og hvordan det kunne gøres, men jeg nødt til at holde mig lidt stringent 
til vores spørgsmål, så jeg undskylder hvis der ting der kommer til at gå igen.   
[01:29:36] P- altså jeg synes, at det lyder som en fin ide, men det kommer jo an på hvad I gerne vil 
have ud af det. altså er det et projekt, er det en forretning.  
[01:29:54] M- det kan du fortælle lidt mere om.  
[01:29:55] K- det er et projekt.  
[01:29:58] M- ja men øh, det var den her, hvad er det man kalder det, ham der, den der vender sådan 
her.   
[01:30:05] K- når, vi har overvejet at lave en nøgle til at hjælpe med at få diagnoseforløbet klart inden 
de kommer til lægen. Til blandt andet dem der måske har svært ved at udtale sig. Der kan man lave 
nogle billeder man kan vælge, hvis vi tager hovedpine igen. At de kan vælge hvor det gør ondt på 
billedet for eksempel, og sådan noget, så det skal være guiden til dem som måske har svært ved at 
kommunikere med lægen, så de kan få bedre hjælp. Og det er et stort projekt.  
[01:30:12] P- [Ja].  
[01:30:28] P- [okay].   
[01:30:30] P- [Ja].  
[01:30:34] P- jamen det, det er en god start. Altså der skal I bare prøve at gøre det så visuelt som 
muligt, og det skal også være sådan noget med at man kan få noget feedback når tegner, for eksempel 
så kunne. Hvis det er en app til hudklinikken. Nu kommer jeg bare med en ide. Så kunne det være 
sådan en hjerne man ville få givet på forsiden, hvor øjnene her, så vi ligesom får indikeret at det er 
den vej frem. Og så kunne man så have en finger, der gør sådan her, ((kruu, lyd som P laver)), eller 
sådan noget her, så kommer der sådan en kruseduller på her, og det kan man så sende til lægen, måske 
med nogle spørgsmål tilhørende til. Prøv at gøre det så visuelt som muligt. Bliv inspireret af børn, 
der tegner. De kan ikke så godt lide, ikke engang spørgeskema faktisk, jo mere de kan bruge en finger 
til at tegne med, jo mere færdig feedback er der på. Man får feedback når man tegner og så videre. 
Hvis folk kan hjælpes i gang, vil det være en rigtig god ide, måske et billede på sakital plan, 
herigennem. Et billede på sakital plan, det vil sige du tager en kind, og så skærer du igennem her. Så 
kan man se om, det er måske makabert, men så kan man se noget af hjernen, man kan se øjnene, man 
kan se munden, og så kan man med sin finger tegne hvor det gør ondt henne, og hvor det spreder sig 
henne. Så kunne du sådan sige, jeg starter her, og så tager jeg, en pil den der vej der, det kan alle finde 
ud af altså. Uden at skulle svare på nogle spørgsmål, hvor der er tekst i, så faktisk så lidt tekst som 
muligt. Folk hader det. Det er kun os der synes at det er fedt at læse tekst. Det er derfor, tænkt Twitter, 
du kan kun skrive hvad 250 ord, eller bogstaver er det endda. Instagram, billede, billede, billede ikke, 
altså det er bare sådan et gedemarked, så ja spørgeskema kunne sagtens være billeder og sådan noget. 
Så efter at man har tegnet det der, så når okay, så kunne næste spørgsmål være, hvor lang tid har det 
gjort ondt, og så kunne der også være tre billeder for eksempel.   
[01:30:50] M og K- [Ja].  
[01:31:30] M- [Ja].  
[01:31:46] M- [ah, ja].   
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[01:32:26] K- [Ja].  
[01:32:51] M- hvad kunne fejlkilden være? Hvorfor jeg spørger, det er fordi, jeg er bekendt med at 
der er noget der kan gøre ondt i kroppen, men så er det psykologisk betinget. Så det rent faktisk er et 
andet sted i kroppen det, rent faktisk gør ondt, er det overført smerte det hedder.   
[01:33:11] P- ja referred pain ja.  
[01:33:13] M- det tænker jeg om det eventuelt kunne være en fejlkilde.  
[01:33:17] P- det kan det godt, men det ville også være et rigtigt tilfælde jo, hvis du kommer til lægen 
uden, uden det her, så det er jo sådan set lægens opgave at vurdere det det, for jo det findes. For 
eksempel hvis du har rygsmert, så kan du hav regnbuehinde betændelse i øjet, det er helt sindssygt 
men det er information vi snakker om. Så altså jeg, men det synes jeg ikke er jeres problem som 
sådan.   
[01:33:40] M-[Ja, hold da op, ja].  
[01:33:45] M- nej det har du ret i. Det er heller ikke for at få et avanceret spørgsmål ud af det, det var 
bare med hvad for nogle fejlkilder, hvad for nogle få fejlkilder der kan være ved at gøre det på den 
måde for når vi ska til at udvikle vores app, så ville ideen ikke være særlig god hvis vi ikke skrev, 
jamen hvad er fordele og ulemper,   
[01:34:05] P- jamen helt sikkert. Der er altid fordele og ulemper, Men jeg vil sige det sådan, at hvis 
det er, der er tale om referred pain og patienten har svaret på alle de ting her, så kunne man ret hårdt 
sige at, okay så kunne bare smide den i skraldespanden. Og så er det det, men uanset hvad så er det 
ikke alle der har referred pain, så dem der ikke har det de vil få gavn af det her. Det eneste var at man 
måske kunne tænke at det ville give noget støj hvis patienten ikke rigtig, forstår spørgsmålene eller 
svare forkert og dermed vildleder lægen. Lad os bare sige at i spørgeskemaet der står der om patienten 
træner rigtig meget, men jeg misforstod spørgsmålet og det var E-sport for eksempel, så træner jeg 
meget, men det bliver der ikke spurgt ind til. Så sidder man der som læge og tænker, når men træning, 
den er vi godt med på. Så spørger man ind til det andet, og så kører man rundt og rundt i det indtil jeg 
finder ud af at hans blodsukker er højt, det skyldes manglende træning. Så derfor så kan det også 
virke som sådan en red hearing. En hearing det er sådan en, jeg ved ikke hvad det hedder på dansk, 
den er det en ørred, jeg tror at det er en ørred. Så hvis man, hvis man salter den, så ligner det at den 
er ved at blive rød med kødet, men det er den ikke. Så en red hearing det er et falsk spor. Dette r 
næsten ligesom når du går i sneen, og så begynder du at gå baglæns, for at forvirre folk, og så laver 
du flere forskellige spor, så du kan vildlede dem. Så det er jo sådan, det er det der kan ske med de her 
ting, når man får lidt information om det. det kan også ske med vores system ikke,   
[01:34:23] M- [Ja].  
[01:35:20] M- [Ja].  
[01:35:25] K- [Ja].  
[01:35:41] M- [Falsk spor].  
[01:36:00] M- i forhold til vores næste spørgsmål, Det kommer til at lyde lidt underligt, når jeg taler 
om alt det, men jeg nødt til at være stringent i forhold til spørgsmålene.   
Hvad er din holdning til at bruge teknologi som hjælpeværktøj?  
[01:36:15] P- det er faktisk et godt spørgsmål. Nu har jeg sidder og talt jer varm i alt det her ikke. Min 
holdning er, at teknologi skal bruges så lidt som muligt faktisk. På den, forstået på den måde at det 
faktisk skal. Det skal køres i baggrunden, Så du skal bruge det så lidt som muligt. Det skal køre sig 
selv. Altså teknologien skal passe sig selv. Og det er sådan er counter alternativ. Hvordan kan det 
lade sig gøre, men det er det, jeg snakker om, med at jeg sidder på en eller anden server, og så hvis 
du har lyst til at arbejde på det, eller der er mange der har lyst til at arbejde på det, og det er populært 
nærmest, så kan de gøre det.   
[01:36:26] M- [Ja].  
[01:37:00] M- og er det rigtigt forstået at der henviser du til når vi for eksempel når vi har en skærm, 
der er fem knapper, så når man trykker på den ene, så foregår der en hel masse bag skærmen en hel 
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masse, der er blevet sat sammen. Det er det du mener med at, eller er det det, du mener med, at 
teknologien skal være så langt væk som overhovedet muligt.   
[01:37:09] P- [Ja, netop].  
[01:37:17] P ja, både og, altså det er både til kildekode, men det er også sådan her, det skal være. 
Hvis du har lyst til at bruge det så skal du væk fra det. du skal ikke blive mindet om det. det skal ikke 
komme ind over dig hele tiden, det skal ikke være så invasivt. Fordi teknologi tager 
opmærksomheden, og vi har kun et vist antal opmærksomhed i løbet af dagen. Og når jeg ikke har 
lyst til at give noget opmærksomhed, så har jeg virkelig ikke lyst til, at det popper op i hovedet på 
mig. Altså hvis, hvis du har lyst til slow nitting eller, min kone hun strikker en hel del. Altså hvis hun 
sidder og slow nitter, og hun prøver at lave hvad der kommer fra alle de der trackers der. Nu skal du 
gå tyve tusinde skridt. Så bliver man altså lidt træls i det, og det er ikke sådan teknologi skal være. 
Men det er desværre sådan det bliver fordi, hvordan skal jeg ellers få penge til det, ikke. Hvis du ikke 
får noget opmærksomhed, så får dit produkt, ingen cash flow. Det er alt det vi lever af. Altså Facebook 
levr af opmærksomhed, kæmpe milliardindustri   
[01:37:44] M- [Ja].  
[01:38:24] M- men jeg tænker også at det kan være lidt svært. Især i det vestlige samfund, hvis det er 
at vi skulle undgå at bruge teknologi. For eksempel, alt er jo teknologisk, vi har jo svært ved. Du kan 
ikke engang gå til læge hvis du ikke er registreret, eller du har et sygesikringsnummer, og er registreret 
i systemet.   
[01:38:46] P- ja, ja netop så. Altså teknologi er overalt rundt omkring, men du som bruger synes jeg 
ikke skal bruge det altså sådan. Det skal simpelt integreres så lydløst, og så vis og så…  
[01:39:00] M- så transparent som muligt.  
[01:39:03] P- transparent ja, i hverdagen som muligt, sådan at du ikke kan mærke det. selv med 
sygesikringskortet, det skal være sådan at du ikke engang behøver at tage det op af lommen, du går 
bare ind, så registrere den det, og så er det det. så ja, på den måde så synes jeg at hvis man kigger på.  
[01:39:26] M- så det jeg hører dig sige, det er at teknologi det er godt, men det skal være i 
baggrunden.   
[01:39:30] P- ja altså hvis man kigger, på det sådan helt matrixagtigt så det vi laver i verden nu her, 
det er front end. Det er det der er på hjemmesiden der. Det skal være så clean som muligt, men, back 
end, altså det der kører i baggrunden, alt det som du ikke ser.  
[01:39:38] M- [Ja].  
[01:39:47] M- det er ikke noget vi skal …  
[01:39:49] P- det synes jeg er fint nok, at det bliver udviklet, fordi det kommer ikke til at påvirke 
forholdene alligevel. Det kommer ikke til at påvirke din hverdag som sådan, men du kommer til at 
leve i det. så…  
[01:39:56] M- [Ja].  
[01:40:00] M- ja det er rigtigt. Vores næste spørgsmål, det er på baggrund af en tidligere ideration 
om nogle patienter, og der går spørgsmålet på. Vores patient interviews peger på at noget patient 
information går tabt bag skærmen eller bag skærme- Hvad er din holdning til det? forstår du 
spørgsmålet.   
[01:40:42] P- ja, jeg forstå det godt ja. Altså det folk er bange for går tabt, det er jo de varmehænder 
med den varme kommunikation, som vi har nu. Vi ville jo ikke have samme interaktion hvis sad og 
havde et skypemøde, eller et zoommøde nu, vi vil have altså. Ligesom du vil heller ikke betale mange 
penge for at se et symfoniorkester gennem stuen, altså, der er bare noget andet ved at være der. Det 
er altid guldstær. Men altså det andet er et godt alternativ, du får bare ikke, ikke samme varme, som 
når du sidder hos lægen. Så det er det der går tabt. Og det er lidt svært at kvantificere alt for den sags 
skyld, men det er, ligesom fornemmelsen af at du er sammen med nogle andre, den får man jo ikke 
på samme måde.   
[01:40:46] M- [Ja].  
[01:40:58] M- [Ja].  
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[01:41:30] M- kan det også være, den der, der er noget patientinformation der går tabt, når man laver 
smalltaking. eller kan man sige som eksempel, Hvis en patient siger, at jeg er meget, meget træt efter 
tiden, og jeg skal på toilettet og tisse konstant.  Der vil jeg jo mene at det kunne være information 
nok for at læse, okay der er måske en nyre der ikke fungerer helt efter hensigten eller sådan noget. 
Hvor den slags smalltaking, det er jo ikke noget man har bag skærmen, fordi det er måske ikke derfor 
patienten er gået til lægen, hvor lægen, eller patienten måske tænker, jamen det der med at jeg tisset 
meget dette r en irritation, men det dér ikke derfor jeg er hos lægen.   
[01:42:20] P- men det tænker jeg også, at det kan du også godt fange igennem en skærm, synes jeg 
altså, det synes jeg faktisk ikke er et stort problem for det er jo den kommunikative del af det. Jeg tror 
mere at der er tale om den mere emotionelle del, som ligger til grund for at man føler sig tilpas hos 
lægen. Så man i første omgang tør at åbenbare sig overfor lægen altså, det kræver ligesom et 
tilhørsforhold til lægen, og det får man ikke på samme måde gennem kommunikationen, så det kan 
være at den patient du nævner, ikke engang har sit tissetrangproblemer, hvis personen ikke kendte 
lægen. Og så skal lægen bruge en masse tid på at prøve at gætte til højre og venstre hvad det er for 
noget. Uanset hvad, så går man altid lige og tester lidt hinanden, selvom man er. så det er mere den 
fysiske tilstedeværelse af en person som aldrig nogensinde kan erstattes af IT., folk har helt styr på 
kunstig intelligens. Så der går lidt tid.  
[01:42:24] M- [Ja].  
[01:43:39] M- ja der er vi nok lidt, men det er sjovt at du siger det, for det fører mig til. I forhold til 
vores sidste samtale, der nævnte du kunstig intelligens og evnen til at genkende mønstre, at det var 
vigtigt, det kan fortælle, om den evne kan fremme kommunikationen mellem patienter og 
praktiserende læger, og hvordan ville den kunne det?  
[01:44:03] P- jamen altså det er jo i sammenhold med det vi snakkede om tidligere med det med 
funktionaliteter fra mobilen, når du får de her informationer gennem mobilen gennem lysindfald, 
temperatur og så videre, så er det stadig, det er rå data, det skal raffineres, og det gør man med kunstig 
intelligens. Det filter der ligesom sørger for at holde støjen tilbage så du får et højt signal til støjniveau. 
Det vil du gerne have, og så skal det kobles sammen med noget internet så hvis du har en eller anden 
algoritme der er screen over millioner menneskers ansigter, så er du rimelig godt trænet, altså, til at 
genkende mønstre ligesom en baby er. forestil dig en baby der har set over millioner mennesker altså. 
Det er hardcoded i dens hoved ikke, den kan aflæse ansigter. Men den har ikke så meget erfaring, og 
når den bliver ældre så den erfaring. Forestil dig en baby der aldrig blev helt stor, der altid har lært 
noget nyt, det har jo uendeligt potentiale.   
[01:45:15] M- og så lige med at få det udviklet, korrekt, og hvad skal man sige, så kunne…  
[01:45:21] P- ja altså…  
[01:45:23] M- jamen der er meget tænker jeg.  
[01:45:25] P- jamen så vil jeg kunne hjælpe lægen med aflæggelse af patienten ikke, og det, og så 
kan man måske have forskellige bar ude i siden ikke. Hvor man har en bar for 
eksempel, nepotisme for eksempel, og så har du en bar for emotionel, og så har man en bar 
for uncomfortable for eksempel, altså er man ubehagelig, altså ubehag og så kan de der bar 
efterhånden som man har samtalen med folk. Så når man snakker med en, og spørger ind til 
kræftsygdomme for eksempel, så sprækker trækkende, for eksempel ved sprækker i ansigtet, der 
tænker man, der ramte jeg måske et eller andet. jeg havde for eksempel en patient der kom hen til 
mig, og sagde jeg vil gerne have PSA målt, og så tænker jeg, jamen det kan vi godt hvorfor vil du 
det. jamen det vil jeg bare, så sagde jeg jamen okay, jamen er der nogen i familien der har prostata 
cancer, ja, jo når men der var hans bror som havde fået det, og så snakkede vi om det. og jeg forklarer 
ham, at vi kan godt måle det på dig, og det kan også godt være at den er forhøjet, men det betyder 
ikke at du har kræft. For virkelig at vide det, der skal vi tage biopsier fra 9 forskellige steder i prostata 
og det går igennem rektum hvor vi tager prøverne fra, og det er ret ubehageligt skal jeg hilse og sige. 
Og derefter så skal vi tage flere undersøgelser på dig. Så det er ikke bare at tage en blodprøve, Det, 
det vidste han ikke. Så har du nogle symptomer på det, for hvis ikke du har så er der ikke nogen grund 
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til at vi, at vi tager den, og det endte faktisk med at han ikke tog den, men han ville egentlig bare have 
en samtale om kræft, og prostatakræft fordi hans bror har fået det. ikke nødvendigvis fordi han ville 
have en PSA-test, og den kan, altså den kan være svær at fange nogle gange som læge. Så kan man, 
der er mange veje det kunne være gået her, jeg kunne begynde at diskutere frem og tilbage med ham, 
om en test. Hvis jeg aldrig nogensinde havde spurgt ind til om der var i hans familie eller 
omgangskreds, hvis jeg aldrig nogensinde havde lavet koblingen mellem PSA og kræften her, som er 
en nem kobling og derfor videre til kræft i familien, hvis jeg ikke havde gjort det jamen så kunne jeg 
have gjort det i alle sager hele tiden.   
[01:46:14] M- [Ja, okay].  
[01:46:42] M- [Ja].  
[01:47:10] M- [Nej, okay].  
[01:48:11] M- jo, jo lige præcis, der vil jeg mene at det også rammer, rammer nålen i vores projekt. 
det her med den her kommunikative kompetence, fordi han kommer ind og siger at han vil have lavet 
denne her test. Hvis du bare var sådan, en robot når okay så bestiller jeg tid til på mandag, uden at 
fange hvad er det egentlig patienten ønsker. Patienten siger noget andet, men patienten ønsker 
egentlig at få redegjort for, for det her ikke. Så det er præcist det, jeg vil ud i.   
[01:48:38] P- [Ja].  
[01:48:43] P- og det er der hvor du kan få en utilfreds patient, fordi selvom han får PSA-testen så vil 
han tænker, hvis den er positiv okay, så skal han igennem alt det udredning han ikke er forberedt på, 
og hvis den er negativ, hvad nu hvis det var en fejlmåling eller hvis der var noget så man kan få en 
der hele tiden måler sig overalt, til alting fordi de aldring nogensinde får stillet tilfreds det de egentlig 
gerne vil ind til. Og det er der hvor en algoritme godt kunne hjælpe. En algoritme er sindssygt god til 
at finde vej mellem A og B.   
[01:49:09] M- [Ja].  
[01:49:17] M- igen der er det sjovt fordi, det minder mig om eller det, vores næste spørgsmål.   
[01:49:22] P- jeg har, jeg læser jer som en åben bog lige nu.   
[01:49:30] M- det er dejligt, det er dejligt, det øh, det spørgsmål, det lyder som følger, i forhold til 
vores sidste samtale der nævnte du sundhedsrelevante baggrundsalgoritmer, der kører i baggrunden 
på ens telefon, det har vi været inden om, men at spørge, men igen jeg prøver at holde mig lidt 
stringent, hvordan tænker du at det vil få relevans for kommunikationen mellem patient og 
praktiserende læge. Jeg tænker om det kunne være sådan lidt, din egen personlige sundhedsassistent, 
der kender dig med hjælp af lyde og billeder, og kan måle pulsen bag på telefonen, og sådan noget 
her, men hvad, hvad er dine tanker, om hvordan det vil være relevant.   
[01:50:11] P- jamen altså det vil så være i forhold til, hvordan folk egentlig har det. og det er ikke 
hvordan folk siger at de har det men, men hvordan de rent faktisk har det indvendigt. Det er det, det 
er det vi skal frem til fordi jeg kan være enormt depressiv og sige at jeg har det fint, der er mange 
måder at sige det på. Jeg har det fint. Jeg har det fint. Altså tonaliteten i din tone, i din stemme, 
semantikken i dine sætninger, hvordan du konstruerer dem der kan du også bruge det. det behøver 
ikke engang at være ansigtsudtryk.  
[01:50:27] M- [Ja].  
[01:55:51] M- nej, nej, nej det handler om at komme om bag den der eventuelle facade som.   
[01:50:55] P- jamen det gør det nemlig. Og der det folk jo gør, mere eller mindre bevidst det er at det 
er mønstergenkendelse. Hey, der er en der græder, jeg har set en der græder før, den person var meget 
trist. Altså så er jo altså sådan en meget nem følelse at se, men det er hardcore det er et barn, hvis jeg 
græder nu så registrer hun det, så bliver hun også ked af det.   
[01:51:10] ((M og P griner højlydt)).  
[01:51:12] M- [Ja, den er ret øh].  
[01:51:25] M- lige præcis. Så man kan vel sige at det vil relevans på den måde, at det kan nedbryde 
facader, kan man vel sige meget kortfattet.   
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[01:51:36] P- ja det kan den. Men man bliver nødt til at gøre det meget simpelt i starten. Så måske 
bare lave sådan en app der kan se om du græder, det skal, det skal tages i ekstremerne ikke altså. 
Græder du, ja eller nej. Det er lidt sjovt når jeg kigger på den der altså, den har optaget i 2 timer, men 
det er stadig kun 102.   
[01:52:05] M- så bliver det en time kan jeg se.  
[01:52:07] P- det er bare, den er stadig på 102 MB, det er lidt mærkeligt burde den ikke stige hele 
tiden, eller hvad?  
[01:52:17] M- det vil jeg da mene. Så håber jeg at jeg har styr på en af mine fejlkilder ved at optage 
på en decideret diktafon.   
[01:52:18] P- det er bare, det er lidt vildt at, 2 timers samtale kun varer 102 MB. Når men det….  
[01:52:22] M- den stiger i hvert fald nu så.   
[01:52:25] P- gør den det, okay ej hvor fint.   
[01:52:27] M- det var godt. Jeg vil blive lidt ked af det hvis vi ikke har noget data med herfra.  
[01:52:23] P- det kan jeg godt forstå.  
[01:52:30] M- så har vi simpelthen kun en sidste ting, medmindre Kristina at du har noget du gerne 
ville.  
[01:52:38] K- næ.  
[01:52:39] M- nej.   
[01:52:43] P- du skal være… ((griner)).  
[01:52:48] M- så har vi lukket den der. Om der er andre kommunikationsfremmende tiltage som vi 
ikke har tænkt på men som du gerne vil bidrage med.  
[01:53:00] P- ikke det helt store, uden at det bliver sådan helt Sci fi agtigt. Men nu snakkede vi igen 
om det her med at være fysisk til stede, så skulle man have en android, det behøver ikke engang at 
være en personlinende ting der sidder der, fordi mange af de her patienter er jo ret gamle i det, og det 
kunne sagtens være en på 80 år der sidder med noget der ligner et menneske og snakker med den 
person. Der kunne man fange en helt masse, som man kunne viderebringe til lægen. Det skal så stadig 
raffineres jo ikke. 99 procent af det vil sikkert være den samme historie som Hr. Hansen fortæller 
igen og igen, men der er noget lignende nu her, med sådan noget Alexa tror jeg Amazon kom med, 
det er den der højtaler der. Og Apple har sikkert også et eller andet.   
[01:53:52] M- Apple har, er det ikke Siri.  
[01:53:55] P- Siri ja.   
[01:53:57] M- Siri og så har vi Google med hele Google.   
[01:54:03] K- ok google.  
[01:54:05] M ok google og Hey google. Medmindre du får nogle andre startkommandoer   
[01:54:09] P- altså det er der hvor man lige kan stile ind på, så når Hr. Hansen begynder at 
nævne selvmord, så er der et eller andet der begynder at bippe op for eksempel, hvis han gør det. 
Fordi man kan ikke, have lægen ved siden af sig hele tiden og der er nogle tidspunkter hvor man 
måske er mere depressiv end andre, og det er der hvor man kommer ud med sine inderste følelser.   
[01:54:36] K- det ved jeg at IBM de er i gang med at lave. De har vidst allerede fået patent på det. 
hvor de vil lave sådan et spejl, du kan, ude på badeværelset hver morgen kan den ligesom læse dig. 
Det er de i gang med.   
[01:54:44] P- [Ja, lige netop].  
[01:57:47] P- så vi er ude i sådan noget lignende noget ikke, så det…  
[01:54:50] M- der tror jeg at vi har været i mange år og det. For mig der handler det om at acceptere 
at du bliver aflyttet alle steder fra, fordi ellers så ville jeg ikke være interesseret i at få telefoner, ringe 
til nogen, eller købe som den nogen en Google, hvordan bliver vejret i dag og sådan noget.  
[01:55:09] P- ja man kan sige, der må man tage hele posen med. Det er sådan jeg plejer at sige det. 
hvis du gerne vil leve med det her, teknologi og have den, så så skal du også tage det med den 
indebærer. Om teknologi er godt eller ondt det handler om hvem der udvikler den og hvem der bruger 
den. Sådan er det med alting, altså sådan er det også med den diktafon. Du kan bruge den til at optage 
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mig, jeg kan også bruge den til at prikke den i øjet på dig altså. Du kan godt begå mord med den altså, 
det er sådan set det jeg havde til hvad vi snakkede ellers.   
[01:55:37] M- [Ja, ja].  
[01:55:53] M- jamen men øh, så har vi så men ikke mere på programmet, nu er vi også gået lidt over 
den time der.  
[01:56:00] P- når ja, det er fordi den kun optager lyd, den tager ikke lyd og film, så er det en helt vildt 
stor fil.   
[01:56:08] M- det er rigtigt. Lige nu der er det kun lyd,   
[01:56:10] P- det er lidt sjovt at se lyden. Det vil sige at hver times lyd fylder ca. 53 MB, det er lidt 
sjovt.   
[01:56:18] M- det passer meget godt. Jeg kan gå ind og se hvad for en kvalitet, det er. for at få god 
lydkvalitet, så har jeg sat den på den højeste.  
[01:56:20] p- [Okay].  
[01:56:24] P- ja, så du har virkelig øh, virkelig tænkt på detaljer.   
[01:56:28] M- ja, ja.  
[01:56:30] P- skal I så transskribere den her samtale?  
[01:56:35] M- ja det er en af vores kollegaer der gør det.  
[01:56:36] K- det er ikke os.   
[01:56:37] P- okay.  
[01:56:39] M- det er ikke lige os. de bliver glade for os nu. Fordi nu får vi noget data, som vi kan gå 
videre med og så har vi et projekt vi kan færdiggøre så det glæder vi os rigtig meget til.   
[01:56:48] P- det I gør nu her ikke, får I jo rå data, og så skal I til at transskribere det og raffinere det 
og så trækker I nogle indsigter ud af det. forhåbentligt har du sagt noget intelligent så, så I kan bruge 
det.   
[01:56:54] M- [Ja, vi får rå data].  
[01:57:00] M- det lød sådan i hvert fald., men jeg tror vi afslutter.   
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Bilag C: Udtrukne citater fra interviewene.  
Dette bilag indeholder citater til brug i analysen i kapitel 4, som vi arbejder med og har 
kategoriseret i affinitetsdiagrammet i afsnit 2.4.2. De forskellige farver citater hører til forskellige 
interviewpersoner:  
Lilla – Patient 1  
Grøn – Patient 2  
Blå – Patient 3  
Orange – Læge 1  
Rød – Læge 2   
  
Læge/patient forholdet:  

1. ”…jeg føler vel egentligt, at de taler til mig med respekt, altså, og selvfølgelig er meget 
imødekommende overfor alle de problemer man, man kommer med.”  
2. ”så føler jeg ikke, at jeg kan stille spørgsmålene, fordi jeg ikke har nået at, øh, 
kende personen godt nok til, at jeg føler mig, at jeg føler, at jeg kan åbne mig op til 
dem, øhm. Men hvis de, hvis vi inden for de første, altså, 10 sekunder-minut har nået at få 
en, altså en god snak, og man er blevet imødekommet, og man føler sig velkommen, så 
synes jeg ikke, at det har været noget, øh, problem ligesom at snakke med lægen om det.“  
3. ”Altså nogle gange så føler man lidt at man spilder tiden, at patienten vil gerne komme 
og bestille ting hos os, scanning og alt mulig og sådan skal det jo ikke være.”  
4. ”men nogle gange så man sig næsten snydt, hvis man føler at man er tvunget til at tage 
prøver eller henvise til noget scanning, uden at der faktisk er indikation på det.”  
5. ”Vi skal også tænke lidt økonomisk, sådan samfundsøkonomisk, at alt koster jo, 
scanninger og CT, så øhm.”  
6. ”Ja det er ofte nemmere, specielt ved banale ting. Men det kan være svært at være læge 
i patientrollen, vi ”glemmer” symptomer af frygt, konkretiserer et symptom for hurtigt, 
således at kollegaens tolkning af dette bliver farvet på forhånd.”  
7. ”Den er lidt forskellig. Det kommer an på om lægen ved at jeg er læge. Altså min egen 
læge ved godt at jeg er læge. “  
8. ”Den er lidt anderledes. Lægen vil så bruge lidt mere lægefaglige ord, så ville lægen 
sige abdomen i stedet for mave, for eksempel og det tror jeg hun gør også, ja. “  
9. ”Og så oplever jeg også at man får lidt mere som læge end man får som patient, man 
har måske nemmere ved at få en henvisning til scanning og ting. Jeg tror at det er også 
fordi man bliver taget mere seriøst hvis man kan vise at man har styr på sin egen krop, det 
man selv fejler fordi man er læge så kan lægen være lidt mere tilbøjelig til at stole på mig 
som patient, og tænke hun er måske rigtig, hvis jeg siger, jeg tror jeg har 
blindtarmsbetændelse fordi at jeg har det her og det her og det her, og så kan hun måske 
sige, jamen det tror jeg også. “  
10. ”…det bliver lidt mere som med kollega.”  
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11. ”Men omvendt hvis jeg som læge for en læge som patient så vil jeg være 
nervøs, så skal alt være ekstra godt. “  
12. ”…man føler at man bliver kigget på, at man rigtig nok for det er ikke der 
man måske skal lave nogen fejl, så opdager patienten det måske ikke hvis jeg ikke laver 
det godt nok, men en læge vil gøre det. så det har pres på.”  
13. ”også læge som patient, de forventer også at få mere, altså flere løsninger, 
man kommer bare mere videre i systemet.”  

  
Mødets gang:   

14. ”Sætter mig ind i patientens sag inden mødet, har læst op på indkomne 
svar fra undersøgelser osv. “  
15. ”Jamen, jeg forbereder mig jo ikke, øh, synderligt. Andet end at jeg tænker 
over, hvad det er, at jeg bestiller en tid for, jo.“  
16. ”Idet jeg bestiller tiden, har jeg jo, har jeg jo forberedt mig, fordi så skal, 
så er det jo det, at jeg skal snakke om.”  
17. ”Oftest for eksempel det an på hvad jeg kommer med. Hvis det noget for 
eksempel der har stået på i længere tid, så prøver jeg så vidt som muligt at skrive ned når 
jeg har oplevet de her situationer her, og hvordan det har været, så han har hvad skal man 
sige, et bedre billede af hvad der har været forgået inde jeg dukker op til den konsultation. 
For eksempel hvis det er jeg kommer mange blå mærker, tager jeg billeder af de her blå 
mærker så han også kan se, hvad skal man sige, variationen i de her blå mærker som jeg 
egentlig gerne vil have en dialog omkring hvorfor jeg får dem.”  
18. ”Det gør i hvert fald personligt bruger jeg notater og skriver ned hvis der 
nogen problematikker jeg oplever som jeg så gerne vil tage op, men det kunne være fedt 
hvis man kunne tilknytte sin sygdomsbekymringer i en app uden at 
det nødvendigvis blev tilsendt lægen men du vidste at, hvor du kunne finde det igen, når 
du var ved lægen.”   
19. ”Ofte indleder jeg med et spørgsmål om hvad henvendelse drejer sig om. 
De fleste har oplyst nogle stikord ved tidsbestillingen, men kan være glemt, eller de kan 
have mere på hjertet end oplyst.”  
20. ”Herefter beskriver patienten problemet, jeg stiller uddybende spørgsmål, 
summerer op, undersøger hvis behov, og lægger en plan, som igen summeres op for 
patienten.”  
21. ”At jeg fik en tid og kom ind og så fortalte mit problem og (.) der blev 
fundet en løsning. “  
22. ”øhm det er lang tid siden jeg har brugt min praktiserende læge, men et 
typisk besøg med min egen læge, med at jeg ringer, bestiller en konsultation og viser .. ja, 
men jeg kommer ind og snakker omkring det og så eventuelt færdiggøre konsultationen 
denne gang eller aftaler at jeg kommer igen. “  
23. ”…min normale måde jeg har gjort det på, det er at ringe og bestille en tid 
og så tage ind forbi lægen og så få deres vurdering på, øhm, om der er noget galt, og om 
jeg skal videre med det.”  
24. ”Det er meget forskelligt, men vi kan tage en patient, en hostepatient, dem 
har vi mange af. Så hørte jeg lidt ind til hvor længe han hostede, og hørte lidt mere ind til 
symptomerne, om han havde fe1ber og så lyttede jeg på lungerne og så måler jeg måske 
et infektionstal, et prik i fingeren for at se om det er virus eller bakterielt.”   
25. ”og så hører jeg ind til hvor længe det har stået på, hvor gør det ondt henne 
og hvordan er smerterne og har du oplevet det før, og så får jeg svar og på det spørgsmål 
og så får jeg patienten lyttet til og så, plejer vi bare at fortsætte den vej.”  
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26. ” jamen der er altid den der ubehagelige følelse i venterummet, så jeg 
hader, jeg hader at gå ind til lægen. Jeg bryder mig ikke om, altså, når jeg skal sidde 
derinde og vente.”  
27. ”…hjemmefra på dagen, så sidder jeg og forbereder mig på, hvad det er, 
at jeg skal nå at sige. Øh, nu har jeg prøvet det et par gange, så nu begynder jeg sådan at 
øh altså prøve at forberede mig på at gøre det så kort som muligt, så vi, så vi kan nå at få 
mest, øh, mest tid ud af det, altså, han kan nå at bruge mest tid på rent faktisk at kigge på 
det, fremfor vi behøver at snakke om det. “  
28. ”Jeg forbereder mig dels ved at… når patienten booker tid så står der en 
masse på skærmen og ikke mere end det, og så kan jeg bare gå ind og læse hurtigt hvis jeg 
kan nå det. om patienten har været på hospitalet for nyligt, eller plejer hun at komme en 
gang om ugen med det samme eller er det helt nyt. Så jeg går bare hurtigt ind og ser hvad 
er det for en slags patient, det tager ikke lang tid og så hvis jeg får læst at (det er smerte), 
så kan det godt være at jeg læser lidt op på det. men som sagt vi har ikke så meget tid og 
det gør jeg fordi jeg synes at kommunikationen er lidt bedre hvis jeg er forbedret, så jeg 
ikke skal sidde og slå alting op mens patienten er derinde. Så der har jeg forberedt 
kommunikationen også ved at kunne det faglige.”  
29. ”Ja, meget, hvis, oftest så er det er, at jeg føler at jeg glemmer nogle 
vigtige ting fordi at du nogle gange den autoritetstro at de begynder at snakke. Så begynder 
de at snakke om et eller andet og så kommer, glemmer du at fortælle om noget 
fordi i begynder at snakke om noget andet end, som du måske har forberedt at du egentligt 
vil sige, men fordi i begynder at have en dialog så glemmer du at sige det du egentligt 
gerne ville.”   

  
Formidling af oplysninger:  

30. ”Hvis ovenstående afdækningen er sikret på forhånd, så ved vi begge hvad 
vi skal tale om, og derfor glider kommunikationen lettere. Patienten sidder ikke og venter 
på at turde nævne det næste de har på hjertet – og er derfor ukoncentreret - svarer ikke 
konkret osv. “  
31. ”Hvis patienten tankemæssigt er et andet sted. Eller hvis patienten er af 
anden etnicitet, idet den kropslige forståelse kan være en helt anden i rurale områder i fx 
Mellemøsten. “  
32. ”Jeg forsøger ofte at bruge metaforer/simplificeret for at beskrive 
kropslige sammenhænge. På den måde øges patientens egen forståelse af egen 
sygdom/skade. “  
33. ”Ofte har patienten bevidst undladt at nævne et mere ømtåleligt emne, 
som jeg derfor er uforberedt på inden mødet med denne.”  
34. ”Altså sån giver ham så mange informationer, som jeg kan, som muligt 
for at han kan give mig den rette behandling.”  
35. ”Og så vil der også være den patientgruppe, vi skal være helt sikre i vores 
svar, de gider ikke at høre, at det er virus hele tiden, de vil gerne at vi skal tage den prøve 
så de kan være lidt mere rolige. Så nogle gange gør vi det også for patienternes skyld. 
Fordi patienterne passer lidt på.”  

  
Krav i kommunikationen mellem læge og patient:  

36. ”Det er jo tryghed (.) og tillid… For mig, øh, der kan man godt have en 
god dialog uanset, om det er en ung eller en gammel, eller en mand eller en kvinde. Det 
er jo trygheden og tilliden, at jeg skal føle.”  
37. ”Det jeg føler der kan styrke en god kommunikation det er at øhh de har 
mere tid, og at de ser det enkelte menneske og ikke diagnosen.”  
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38. ”jeg synes, at hvis, hvis receptionen havde været bedre til måske at sige 
(.) til ham, hvad det er, det er jeg gerne vil snakke om eller et eller andet, at de kunne sætte 
noget tid af til det, måske.”  
39. ”Hvis vi hurtigt får afdækket hvad patienten egentlig har på hjerte, kan vi 
bedre tale i dennes ramme. (De 3 F’er: frygt, forestillinger og forventninger).”  
40. ”At de har tænkt over symptomer på forhånd, og at de tør sige hvad de 
føler/oplever med deres egne ord, i stedet for at prøve at gætte selv.”  
41. ”Hvis vi før mødet er helt enige og klare i hvad konsultationen skal handle 
om.”   
42. ”At de får tid til at formulere dem i hovedet, og ikke føler at de siger noget 
forkert/uforståeligt.”  
43. ”Jamen, jeg ved ikke altid, om jeg synes, det er en flydende dialog, men 
jeg forstår, hvad der bliver sagt i den sidste ende.”  
44. ”Jeg oplever ofte at jo mere fysiologisk det omhandler jo mere bliver jeg 
mødt med forståelse og øhm med min egen læge, i forhold til når det er psykologiske føler 
jeg ofte at det er .. man ikke rigtig bliver mødt som en person og at lægen har den 
bedste behandling uden rigtig at have en dialog med en, så det går meget an på hvordan 
jeg møder min læge og hvordan jeg føler kommunikation foregår.”  
45. ”øhm at der var tid og at der var tid til at havde, hvad kan man sige, have 
en dialog med lægen omkring rigtig mange ting. For ofte føler jeg at de er tidspresset… så 
jeg føler ikke rigtig at vi har tid til at rigtig snakke tingene igennem.”  
46. “... det der med at forskellige personer har forskellige måder at reagere på 
selvom det kan have en diagnose, velkendt diagnose, øhm så jeg føler ofte at det er det 
med at de behandler diagnosen, men de glemmer at se mennesket. Så nogle gange føler 
jeg ikke rigtigt at jeg bliver set som menneske, men bare som diagnosen også har man, så 
har man et medicinsk behandling som man skal bruge til den, så sætter vi dig på den uden 
rigtig at finde ud af om det er den rigtige behandling for den enkelte.”  
47. ”jeg synes før det er, at jeg kan forstå, hvad det er de siger, så tror jeg 
også, at de, at jeg bliver nødt til at blive imødekommet rigtig meget med noget venlighed 
og gæstfriheden inden hos lægen.”  
48. ”altså jeg har nogle kommunikationskurser undervejs men det er, 
det er ganske hurtigt glemt igen (lille fnis).”  
49. ”Jeg oplever at hvis jeg har set mange patienter, og mange med samme 
altså hvor jeg føler mig tryg i den sygehistorie for eksempel, så bliver det bedre pr. 
automatik, så det er nok bare erfaring og se så mange patienter som muligt.”  
50. ”Altså det er sprogligt, og så er det nok vigtigt at de godt kan forstå hvad 
jeg mener, og hvad jeg siger og hvad hospitalslægen lige har sagt i sidste uge, hvis de har 
været indlagt for eksempel. Altså de skal nok forstå deres behandling, og sygdom. “  
51. ”Så hvis patienten selv får lov at sige det, jeg gør det her, og det her. “  
52. ”Og det er så en mulighed for at sige, okay hvad er planen nu, og så kan 
man bare sige ja, og så er man mere sikker på at patienten har forstået det. så hvis ikke 
man laver det, et resume hedder det, hvis ikke man resumerer det så kan det godt være at 
patienten har hørt mange ting, og det kommer ind ad det ene øre og ud af det andet.”  

  
Tidsmangel:  

53. ”Har de for mange emner med, må vi begrænse os til de vigtigste for ikke 
at gå over den afsatte tid. Her må patienten selv vælge, hvis ikke at jeg finder et akut emne 
blandt de oplyste.”  
54. ”Ligeledes forstår en del patienter ikke, at de ikke kan komme med en 
liste med ting de vil have løst, det har vi ikke tiden til.”  
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55. Hvis ikke, hvis ikke jeg kan nå at fortælle, hvad det er, altså, det kan også 
godt tage lidt, tage lidt tid synes jeg at nå at fortælle, hvad det er, der er galt. Og så synes 
jeg, at så har jeg oplevet i hvert fald før herinde i Odense, synes jeg, at jeg har oplevet, at 
man, at man hurtigt får bare at vide, jamen, nu er der ikke mere tid. Øh, og det synes jeg 
har været irriterende, fordi man, man skal jo, når man ringer ind til Odense, så skal man 
sige til, til deres assistent ude i, ude i receptionen først, at, hvad det er, du gerne vil ind at 
tjekkes for, og det har jeg så også flere gange skrevet, at nogle gange så er jeg, jeg er måske 
typen, som, som venter til jeg måske har en eller to, to ting der lige skal tjekkes for, 
medmindre det er akut. Og så synes jeg, at alle, ja jeg er lige ved at sige, at næsten alle 
gange jeg har været derinde, så er det kun én af tingene, der har kunne nå at blive taget 
hånd om, også selvom at jeg har skrevet, der er to ting, jeg gerne vil snakke om. Så bliver 
jeg nødt til selv at sige, jamen jeg havde også lige noget andet, øhm, og så bliver det meget, 
meget kort og meget, øhm, altså meget forhastet, at det skal gøres.  
56. ”Hvis ikke, øh, hvis ikke vi, vi får tiden til ligesom at kunne nå at snakke 
om det, så nej. Så, så bliver det, så bliver det for hurtigt. Så antager de for mange ting, 
synes jeg.“  
57. ”ja, nogle gange så må man bare gøre det patienten vil for at korte 
samtalen lidt.”  
58. ”- man har begrænset tid til patienterne så det er ikke så sjovt hvis man er 
en time bagud og næsten ikke når at spise frokost eller når at komme hjem til tiden. Så 
bliver man med den næste patient og så bliver det bare endnu større så tid, det er vigtigt. ”   

  
Misforståelser i kommunikationen:  

59. ”Så problemer i kommunikationen inden mødet er 
misforståelser ifht. hvad jeg forventer at skulle tale om og hvad patienten egentlig kommer 
med.”  
60. ”I yderste konsekvens kan faresignaler overses. Det er så omvendt vores 
opgave at afdække disse – hvis patienten ikke kan forklare sig godt, og jeg ikke kan få 
afdækket problemer med mine spørgsmål kan det betyde over- eller underbehandling. 
Unødige blodprøver og undersøgelser, hvis for stor tvivl”.  
61. ”Det kan godt være meget envejskommunikation… Fra lægens: side. ”  
62. ”Jeg tror at det ville være sværere nogle gange at finde ud af hvorfor han 
tager de valg han gør hvis jeg ik havde noget viden indenfor faget.”  
63. ”eller også så, så plejer jeg at spørge ham ind, altså, eller hende ind, øh, 
hvis det er, at jeg ikke forstår det. Men der er da nogle gange, hvor man ikke helt forstår, 
hvad det er, at de prøver at sige til en, hvor jeg lige bliver nødt til at have det i 
lægmandssprog i stedet for, altså, i et sprog jeg kan forstå. “  

  
Tolk:  

64. ”Oplagt er naturligvis sproglige barrierer, hvor patienten ikke har ønsket 
en tolk, eller dette ikke har været muligt. “  
65. ”nej oftest forstår jeg det er mest hvis dette er en ikke etnisk dansker som 
måske ikke er så god til dansk og kan de ikke helt forstå hvad der bliver sagt på hospitalet, 
så der er en masse misforståelser, sproglige misforståelser.”  
66. “Der skal være en tolk… Og det har vi forskellige muligheder, vi har en 
fysisk tolk som er det bedste… - men som desværre også koster mest, og svært at få 
arrangeret, og så bliver det så videotolk eller telefontolk… og nogle gange er et 
familiemedlem med som tolk men det (anbefaledes) ikke, men nok hellere det end ingen 
tolk. ”  
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67. ”nogle gange har jeg oplevet at der ikke er en tolk, eller at det er en tolk 
på et forkert sprog, og så når vi ikke at finde en ny tolk, så kan patienten ringe til en ven 
eller nogle familiemedlemmer som tolker over telefonen. Det fungerer også ganske fint, 
har jeg oplevet.“  
68. ”videotolk er nok den mest problematiske, for så skal man koble sig på.”  
69. ”men ja en tolk ville hjælpe, helt klart. Men det tager også tid som sagt, så 
der har vi ofte dobbelt tid afsat.”  
70. ”altså hvis det er en rigtig tolk, en professionel tolk som ikke er 
familiemedlem så skal den oversætte fra sætning til sætning, men nogle gange det lidt, 
hvis det er rigtig gode tolke eller hvis tolken er et familiemedlem, så siger de typisk hun 
har ondt i maven og hun har det her, og det her, måske laver sin egen historie af hele 
sygehistorien.”  
71. ”Det er den professionelle. Familiemedlem de, så kommer måske en ældre 
dame med sin søn, som jo kender sin mor selvfølgelig, og har set hende hjemme, men så 
spørger vi patienten hvor gør det ondt henne, så siger sønnen det mede t sammen, patienten 
får ikke mulighed for at snakke, men sønnen han snakker for hende og det er måske ikke 
altid det er rigtige.”  

  
Delay i udredning:   

72. ”Dårligere kommunikation kan føre til først ”patients delay”, de tør 
ikke/får ikke sagt deres alvorlige symptomer, siden ”doctors delay”, hvor lægen ikke 
forstår hvad patienten reelt siger og derfor først senere får iværksat korrekt udredning:”  
73. ”Det kan jo være, man kommer for sent (.) til læge (.) eller at man ikke får 
udtrykt det, man har brug for, så man går med noget ubehandlet, og i sidste ende kan det 
jo have fatale følger for nogle mennesker. “  
74. ”Fejlbehandling er ofte at det øh at man ikke bliver behandlet for helt 
præcist det der egentligt er problematikken fordi man ikke får dybdegjort det øhh som man 
egentligt kommer med til lægen, fordi der ikke er tid til det til at have denne her 
dialog omkring problemstillingen.”  
75. ”…ofte oplever jeg også at folk kan blive fejldiagnosticeret også begynde 
at blive behandlet for noget hvor de så finder ud at det ikke har haft den 
ønskede virkning så derfor igen går igennem en dialog og finder ud af hvad det egentlig 
er. Så jeg føler ofte at hvad skal man sige, .. ikke at der bliver sat en diagnose til det nok, 
men fordi der ikke er dialogen så bliver der behandlet for noget andet først, som man tror 
det er, så jeg føler egentligt diagnoserne kommer, men fordi man ikke har tiden til at dybde 
gå dem så er det måske den forkerte diagnose. “  
76. ”jeg ved da, at, at der har været nogle ting, jeg gerne ville have tjekket op 
på, som jeg egentligt aldrig har fået tjekket op på. Fordi vi nåede det ikke, og jeg gider 
ikke at gå ind til lægen igen anden gang, med det samme.”  
77. ”Det der med fejldiagnosticering og fejlbehandling, og i hvert fald hvis 
man har en patient der så har været indlagt, og så sender hospitalet en (epikrise) det er 
sådan et overblik over behandling, og hvad der er foregået og måske nogle ændringer i 
behandlingen. Og så siger vi, jamen men er du ikke i gang med denne her medicin som 
lægen har sagt. Nej det har han ikke sagt til mig, fordi patienterne måske ikke har forstået 
den anden læge. Så har vi jo egen erfaring med at det har folk til, eller dårlig mis, ja 
fejlbehandling. “  
78. ”så hvis man laver et godt resume, og patienten kan se jeg er i den 
behandling, så tror jeg at man kan undgå fejlbehandling.”  

  
Brugen af sundhedsteknologier:  
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79. “Vi sender skemaer til blodtryksmåling hjem til patienten, som de 
indsender elektronisk. På samme måde kan vi sende skemaer til afdækning af fx 
depression og til kontrol af behandlingen.”  
80. ”Videokonsultation til samtaler, hvor patienten ikke skal vurderes fysisk, 
og hvor man får et indblik i patientens hjem er også godt og nemmere for alle.”  
81. ”Men til nogle ting vil det jo være ganske udmærket. Det er jo ikke alt, at 
man behøver at lytte på lunger for at konstatere, hvad kan være.”   
82. ”Nogle gange kan det være nødvendigt at følge op, og der behøver man 
måske ikke nødvendigvis at mødes for en, lige en kort opfølgning.”  
83. ”altså en elektronisk journal for eksempel, det er jo, det er praktisk nok, 
medicinmodulet hvor man kan se medicinen som patienten har, uanset om jeg sidder i 
praksis eller er på hospitalet, se den samlede liste eller, kort, det ved jeg ikke om du kender, 
fælles medicinkort, det er genialt faktisk …”  
84. ”ja, altså nu bliver der jo brugt app til for eksempel genoptræning, til 
træningsprogrammer, fysioterapi. ”   

  
Problemer med sundhedsteknologier:  

85. ”Mange skriver bare en besked til lægen, og forventer at jeg kan løse 
problemet. Tit er der behov for afdækning af yderligere spørgsmål, eller en fysisk 
vurdering. Det stiller patienten sig så undrende overfor sidenhen.”  
86. ”Jeg er bange for at kassetænkning vil gøre at vi overser noget, så man 
kan ikke gå ned i detailstyring af spørgsmål osv.”  
87. ”Der går en del information tabt bag skærme.”   
88. ”Ligeledes kan prøvesvar læses en fredag aften, uden mulighed for at 
komme til at tale med den behandlingsansvarlige læge, der skal forklare at godt nok er det 
cancer men det har en god prognose fx”  
89. ”Øh, andre problematikker tror jeg, det er vigtigt, man sidder overfor, for 
lægen og ser hinanden i øjnene, og på den måde også får interageret med hinanden med 
kropssprog.”  
90. ”…jeg har før været inde på, øh, OUHs hjemmeside, for at skulle prøve 
at se om jeg kunne finde ud af om de havde sendt mig nogle prøver, for noget jeg skulle 
ind og testet for, men det, jeg kunne aldrig, jeg kunne ikke rigtig finde ud af det, jeg har 
aldrig rigtig fundet ud af, hvad de prøver, de gav. “  
91. ”for eksempel hjertesygdomme hos en kvinde, er ikke de klassiske 
symptomer med smerte ud i venstre arm, det behøver det ikke at være. Hos kvinder er det 
mere mavesmerter. Så hvis det der spørgeskema er lavet lidt forkert, så bliver man sporet 
ind på maven og det er hjertet for eksempel. Man kan overse noget alvorligt hvis patienten 
selv svarer på spørgeskemaet, med mange spørgsmål.”  
92. ”Jeg tror godt jeg vil. Det beror lidt på om der er en risiko for at det bliver 
høj anvendelse ellers ville jeg jo ikke., men ellers ville jeg jo nok. ”   
93. ”… det er nok en ulempe at det tager lidt længere tid. Også fordi i den tid 
på Hvidovre, dengang jeg arbejdede der, så skulle patienterne udfylde medicin, og… ja 
sådan, lidt historik om dem selv, og så tog de det hver gang med ind til mig og jeg læste 
det aldrig igennem, for jeg spurgte ind til det. og skrev det ind i journalen.”   
94. ”… så det er lidt blandet med generelt vil jeg nok ikke have tid til det for 
jeg skal nok alligevel spørge patienten, når patienten kommer ind til mig, og det bliver 
også dobbeltarbejde for patienten. Men omvendt så har patienten måske tænke lidt mere 
over det fordi han så får lov til at svare to gange.”   
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95. ”men hvis det så er man bruger appen faktisk, så er det jo, jamen det er 
også tidskrævende for patienten at svare. En del synes at det er megasjovt, men en del 
gider bare ikke.”    
96. ”... man ser jo ikke patienten, så kan måske spørge patienten ind til hvor 
ondt gør det og så svare de måske ti, men hvis man står og ser patienten, så kan man også 
se at den måske ikke er så smertelig alligevel.”   
97. ”nogle gange oplever jeg også, så siger patienten men det har jeg jo 
skrevet i papirende skal du ikke bruge dem. Så bliver patienten sådan lidt, oh har jeg spildt 
min tid hvis hun alligevel ikke skal bruge det. så måske lidt utilfredshed hos patienten.”  

  
Ønsker til sundhedsteknologier:  

98. ”At det fysiske møde hvor man er i samme rum med patienten ikke bliver 
glemt/erstattet.“  
99. ”Ja, hvis den er sikker og integrerbar i vores journalsystem. Det er en 
hæmsko, hvis data skal flyttes rundt.”  
100. ”Jeg vil gerne selv tolke på patientens symptomer, så patienten skal frit 
kunne beskrive hvad han/hun oplever, hvor, hvor ofte, hvor kraftigt. Hvad gør det værre, 
hvad gør det bedre. Hvad er forsøgt af behandlingen, har man haft problemerne før, hvad 
hjalp dengang osv. Patienten kan lave hele anamnesen på forhånd, så jeg kun har få 
supplerende/afdækkende spørgsmål.”  
101. ”Jamen, jeg synes, at det er fint, hvis det kan afkorte nogle ventetider, så, 
øh, er det ganske udemærket.”  
102. ”Det skal være: brugervenligt og ældrevenligt. Det må ikke være: 
øh, kringlet stillet op, fordi så mister man en målgruppe, der er fra 60 plus.”  
103. ”Men øhm (.), ja:, ellers så skal det jo være nemt tilgængeligt, altså.”  
104. ”Det handler meget om at øhm lægerne skal være opmærksomme på at det 
ikke bare er et redskab til dem, men det også til patienterne, så man øh bruger et 
almindeligt sprog der er velkendt af alle og man ikke kun bruger et fagligt sprog. For så 
ender man ude i det igen, hvor patienter ikke bliver informeret som de skal.”  
105. ”Det man skal tænke på det er som sagt at man bruger et sprog som er 
forståeligt af alle, men også at man er opmærksom på at det skal ikke være mere indviklet 
end at ens farmor på 65 også kan gå ind og sige at der er måske tre tryk du skal gøre for 
at få den information du vil have i stedet for de skal lede rundt efter den information 
de egentlig søger, så det også skal være let tilgængeligt for alle aldersgrupper.”  
106. ”Hvis det er nødvendigt med fysisk møde og det så skal de også gøre brug 
af det. Det er et rigtig godt redskab både for os som patienter men og for dem men man 
skal også bare være realistisk og hvad skal man sige, vi kan ikke erstatte fysisk møde med 
hinanden med en app, hvis der er behøv for det så er der behov for et fysisk møde og det 
skal lægerne også nogle gange tage initiativ til fordi patienterne ikke kan tage vurderingen 
selv.”  
107. ”Jeg synes, at det er fint. Altså, så længe det bliver, så længe det bliver 
gjort sikkert. Altså, at det bliver krypteret, og jeg er sikker på, at mine, mine personlige, 
altså oplysninger, de bliver behandlet fortroligt imellem mig og min læge (.) og 
sygevæsenet, så har jeg ikke, så har jeg ikke noget problem med det.”  
108. ”Altså, selvfølgelig sikkerheden og så gøre det gennemskueligt.”  
109. ”Jeg synes, at hvis du holder det simpelt, og  noget jeg kan gøre, der går 
lidt hurtigt, så ved jeg, at jeg bruger teknologien mere. ”   
110. ”Det skal ikke tage for lang tid og kobles op, det er derfor 
videokonsultation ikke er så godt fordi så, ja det tager lang tid, og ting kræver og alt det 
der. “  
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111. ” og så den kan dække, altså den skal virke.”  
112. ” Ja også at hvis der kræves en internetforbindelse eller en anden slags 
forbindelse at det ikke går galt og at man ikke bliver afbrudt. ”   
113. ”så det skal være smooth, ja det skal.”  
114. ”og så er det også tale, altså at patienterne næsten kan svare på rigtig 
mange spørgsmål før han kommer til lægen, og næsten diagnosticere sig selv. Så behøver 
lægen ikke gøre så meget når patienten kommer ind. Men det kan også godt være lidt 
farligt:”  
115. ”Det skal være nemt også, ja nemt for både læge og patient. ”  
116. ”det skal være, altså der skal ikke være for mange klik og, ja man skal 
ikke man skal ikke læse for mange ting og for at komme videre, det skal være, ja let 
forståeligt. ”  
117. ”det kan være tidsbesparende, og hvis patienten bruger den hjemme, så 
har patienten også lidt mere tid til at, til at tænke og formulere. ”   

  
Forslag til teknologiske funktioner:  

118. ”Fx trykke på en detaljeret figur af et menneske hvor problemet sidder 
og beskrive det jf. ovenstående... Jeg skal ikke bruge tid på at hive informationerne ud af 
patienten som er forberedt på forhånd, og er kommet i tanke om de syv andre symptomer 
undervejs allerede. ”  
119. ”Hvis henvendelsen drejer sig om bestemte emner kan spørgeskemaer 
skulle udfyldes på forhånd.”  
120. ”Ja, jeg synes da dagbogen og så billedfunktionen, det er 
ganske udemærket.”   
121. ”… et computersystem, men et sted du kan gå ind og bestille dine tider, 
og kan også skriver under sådan et, jeg vil gerne have denne her tid, og det er det her jeg 
gerne vil snakke om.”  
122. ”Men på samme tid også lave et chatroom hvor man så eventuelt 
bliver tilknyttet en sygeplejerske, der er tilknyttet ens læge eller egen læge, selv eller man 
eventuelt kan ønske det, og så sige, jeg har det her problemstilling og, og få nogle svar på 
det.”  
123. ”…så hvis man skal være helt ærligt så det der med at kunne selv, i stedet 
for at gå ind på hvad skal man sige sundhed.dk og finde ens journaler men at man også får 
tilknyttet denne her app, så man havde al sin sundhedsfaglige historie et sted og man kunne 
bestille alt et sted”    
124. ”øhm og så synes jeg også at det kunne være rigtig fedt eventuelt at have 
en ordbog tilknyttet denne her app så hvis det endelig var man mødte et ord man ikke 
kendte så kunne man slå det op, så man ikke behøvede at gå ud og lede efter det men også 
var i den her app så du kunne få den information du ønskede og du kunne få viden uden 
du skulle åbne flere tusinde ting.”  
125. ”hvis nu jeg var interesseret i at gå til min læge omkring et spørgsmål 
om at jeg får rigtig mange blå mærker ofte så ville det også være at have denne her 
mulighed for at sige, hej jeg har denne her problemstilling her, det var ikke noget jeg ville 
have en tid for, men jeg kan, jeg vil bare sige jeg får de her blå mærker her, jeg ved ikke 
hvorfor. De ser sådan her og sådan her ud og de her billeder er blevet taget indenfor 
den sidste uge, og så bare sende dem med, fordi det giver også som sagt et billede af 
hvordan den her sygdomshistorie har været et stykke tid, om det så er noget man skal agere 
på eller ej.”  
126. ”Ja men så tænker jeg det sådan, så skal det være sådan ligesom en 
sygdoms, hvad skal man sige dagbog hvor at man har en mulighed for at gå ind og sige 
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sådan jeg har set denne her problematik her, som nogen gør for eksempel i deres notater 
på deres telefon, så gå og skrive det her, ikke nødvendigvis at de bliver tilknyttet lægen 
med det samme, men at man bare kan skrive sine bekymringer ned og så sige sådan okay 
nu er jeg ved lægen nu kan jeg åbne den her dagbog her, var der nogen af de her ting jeg 
ikke havde fået sagt, der var faktisk det her…”  
127. ”…at man så eventuelt også bare kan skrive sin, nu har jeg været på det 
her medicin, jeg synes ikke det har den ønskede virkning eller også bare sende og 
godkende, jeg synes det har haft den ønskede virkning. Så lægerne også kan blive 
beskæftiget i at det i sætter dig i gang med, det er okay uden at du eventuelt måske behøver 
at møde op for eksempel, hvis alt går som det skal så kan man også, hvad skal man sige 
spare den konsultationstid på at skrive alt er som det er jeg har ingen problemer jeg 
behøver ikke se dig.  “  
128. ”…hvis jeg kunne have mulighed for at kunne skrive de og de her dage 
her, der har jeg ondt, men det er ikke nødvendigvis noget, altså, hvis det er noget, der 
forsvinder lidt efter tid men kommer igen, lidt mere, altså, men det kommer fast igen, 
altså, efter jeg har gjort en eller anden opgave eller noget, og den smerte kommer igen, så 
kan jeg notere det ned, når jeg husker det. Og hvis jeg kunne tage billeder samtidigt med.”  
129. ”Altså, hvis han kunne have forberedt sig ved at kunne have kigget på 
billederne og, og set min tekst, hvor jeg har kunne skrive det i mit eget sprog, så det ikke 
er, er den her receptionist, der skal prøve at, at fortolke på, hvad det er, at jeg har sagt. 
Jamen, så tror jeg da helt sikkert, at han vil have en bedre forståelse af, hvem jeg er, hvor 
jeg kommer fra, og hvordan, hvordan mine problemer, de opstår. ”  
130. ”Ej, jeg kunne godt tænke mig, hvis det er noget, at jeg kunne sende til 
lægen. Altså, i sammenhæng med at jeg kan gå og samle det for mig selv, og når jeg så 
har bestilt en tid til lægen, jamen, så kan jeg så give ham adgang til at se det. Sådan lidt 
ligesom en kalender, men sådan en sygekalender, hvor han så kan se, at de og de dage her, 
hvis jeg kunne lægge et billede ind for at understrege det…”  
131. ”ja og så en tolk altså video konsultation, eller videotolk og telefontolk 
det kunne også være godt faktisk. Video det er lidt mindre praktisk men telefon.”  
132. ” ja, men det findes vel allerede, når jeg tænker over det så google at man 
kan snakke og så oversætter den det, findes der ikke sådan noget til telefon, på internet 
tror jeg, altså jeg har aldrig brugt i praksis men, det vil være en god app. “  
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Bilag D: Billeder af produkt.  

D1: 1.  Iteration af produkt 
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D2: 2. iteration af produkt 
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D3: 3. Iteration af produkt 
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Bilag E: Spørgeskema 

E1: Excel 
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E2:Spørgsmål 
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E3: Svar på spørgeskema 
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Bilag F: Facebook opslag 

 

 

 
 

Bilag G: Videoer af iterationer 

G1: 2. iteration 
Linket til video, der viser vores 2. iteration. 
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2. iteration af app prototype præsentation.  

https://www.youtube.com/watch?v=7zOltkKt_pk&feature=youtu.be 

 

G2: 3. iteration  
Linket til video, der viser vores 3. iteration. 

3. iteration af app prototype præsentation.  

https://www.youtube.com/watch?v=8hx4vnFKGyg&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7zOltkKt_pk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8hx4vnFKGyg&feature=youtu.be
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