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Abstract 

The intention of this report is to document the group's studies on Danish psychiatric wellbeing 

and come up with a solution to the problems that were found while doing the studies. The 

group’s goal was to make it easier for patients to navigate the psychiatric system, and therefore 

get better mental health in the proces. The methods used to gather information in this study was 

literature, qualitative and quantitative methods, participation observation and statistics.  

To fully understand the problem of the study we had to engage in expert interviews, participant 

interviews and online surveys. This gave the group a look into the world of psychiatry, how it 

works today and where there are opportunities of improvement. From the knowledge gathered 

through the used methods, a product that consists of a website, has been designed. The 

websites’ objective is to house a place where patients of psychiatry can go and get help to 

navigate themselves to where to get help and ultimately better health. 

In conclusion to the study, the group has designed a website that can help people suffering from 

mental illness, having an easier route through the psychiatric system. The website has been 

developed, based on the knowledge gathered from the various methods, used to gather 

information. The website is supposed to relieve both the experts working in the field of 

psychiatry, and the patients struggling with mental illness, of the struggles that comes with the 

current system. 
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Indledning  

Stress, angst, ADHD, ADD, depression. Dette er blot en kort liste over de mange psykiske 

sygdomme, der plager det danske samfunds mentale velvære og økonomi. Psykisk sygdom er 

ifølge danskerne den største sundhedsudfordring i landet, og koster årligt samfundet 110 

milliarder kr1. Med et stigende antal uddannede psykologer pr. år2, samt flere og flere gavnlige 

apps og hjemmesider, der hver gør deres forsøg på at nedsætte byrden i det dansk mentale 

velvære, er antallet af psykiske syge stadig stigende3. Dette resulterer i længere ventetid og 

forværring af psykiske forhold hos den ventende patient. 

Ud fra ovenstående betragtning, vil den udarbejdede projektrapport og dertilhørende produkt, 

på baggrund af interviews med patienter og eksperter i psykiatrien, danne grundlag for, at 

patienter i psykiatrien bliver klædt bedre på, når det kommer til valg af behandler. Med andre 

ord, skal der udarbejdes et produkt, der hjælper med at navigere patienter gennem det danske 

sundhedssystem, og dermed giver dem redskaber til at få et bedre forløb. Ønsket med det 

udarbejdede produkt er, at det skal føre til kortere ventelister, større tilfredshed, bedre relation 

mellem behandler og patient, samt bedre overblik over, hvilke muligheder man har som patient. 

Ovenstående vil komme til kende gennem følgende projektrapport, hvor den nuværende 

henvisnings proces analyseres. Ud fra analyserne vil et produkt blive designet, hvorefter 

udfordringerne hertil diskuteres. Der vil afslutningsvis være en perspektivering.  

Introduktion til rapportens opbygning 

Rapporten har først og fremmest til formål at klarlægge, hvorvidt det er muligt at forbedre den 

nuværende proces, fra man får en henvisning, til man er i gang med et forløb hos en behandler. 

Første del af rapporten består indledningsvis af projektets emne, problemfeltet samt selve 

problemstillingen. Her beskrives gruppens motivation og de arbejdsspørgsmål, som gruppen 

arbejder ud fra, og dermed ligger til grund for undersøgelsen af problemstillingen. 

Efterfølgende uddybes de metoder og teorier, der er anvendt til udarbejdelse af rapporten og 

produktet. Her tages udgangspunkt i gruppens semesterbinding, der er beskrevet forinden. 

 
1 (Bedre Psykiatri, 2021a) 
2 (Dansk Psykolog Forening, 2017) 
3 (Bedre Psykiatri, 2021b) 
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Semesterbinding består af Design og Konstruktion samt Subjektivitet, Teknologi og Samfund. 

Der følger efter metode og teori, en kort begrebsafklaring samt et fælles afsnit for afgrænsning, 

fravalg og bias.  

Anden del af rapporten beskrives gruppens udarbejdelse af spørgeskema, interviewguide samt 

dataindsamling og databehandling. Der foretages i forlængelse af dette en kort beskrivelse af 

oversigten på Sundhed.dk, der leder videre til en gennemgang af kendskabet til denne oversigt, 

blandt de adspurgte under spørgeskemaundersøgelsen. Efterfølgende beskrives den nuværende 

henvisnings proces. 

Tredje del af rapporten består af forskellige analyser, der primært tager udgangspunkt i de 

foretagne interviews. På baggrund af disse, analyseres synspunkter på den nuværende proces, 

forbedringer i processen, betydning af relationen mellem patient og behandler, samt erfaringer 

hertil.  

Fjerde del af rapporten består af det udarbejdede produkt og dertilhørende diskussion samt 

perspektivering. Produktet tager afsæt i de indsamlede data og analyser, hvorefter udfordringer 

i relation til brugen af produktet fra et behandlersynspunkt, samt hvordan man får brugere til 

at skrive anmeldelser, diskuteres. Der vil ligeledes være en diskussion af de foretagne 

evalueringer af produktet, hvilket leder videre til en afsluttende perspektivering. 

Perspektiveringen har til formål at belyse gruppens tanker om eventuelle ændringer.  

Emne og Problemfelt 

Det overordnede emne for udarbejdelsen af projektrapporten er en optimering af 

behandlingssystemet i psykiatrien, samt at give patienter med en henvisning, et redskab til at 

få et bedre forløb. Der vil være fokus på behandling af psykiske lidelser eller udfordringer, 

samt betydningen for valget af den korrekte behandler.  

  

Problemet vurderes relevant, da gruppen ud fra den fundne viden og data, kan konkludere, at 

der er flere og flere mennesker som opsøger psykologhjælp4. Som et resultat af dette stiger 

presset på psykiatrien, hvilket betyder, at samfundet skal prøve at sikre folk, får den rette og 

nødvendige hjælp, samtidig med at ressourcerne i sundhedssektoren udnyttes korrekt. Presset 

 
4 (Socialstyrelsen, 2020) 
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i psykiatrien skaber store konsekvenser for samfundsøkonomien, og den enkelte person med 

en psykisk lidelse. Hertil viser data, blandt andet, at personer med psykiske lidelse er mere 

tilbøjelige til ikke at have et arbejde5. Derudover er der en tendens til at de personer, der er på 

arbejdsmarkedet, har flere sygedage end andre. Manglende beskæftigelse samt flere sygedage, 

øger statens udgifter6, hvilket påvirker samfundsøkonomien. Udfordringerne i psykiatrien 

skaber med andre ord, en ond cirkel mellem den enkelte patient og samfundsøkonomien. 

Problemstilling 

Problemstillingen for det udarbejdede projekt er, at det er udfordrende for folk med psykiske 

lidelser at finde den rette hjælp, herunder valg af behandler efter henvisning. Gruppens 

udgangspunkt for projektet er at gøre det nemmere for personer med psykiske lidelser, at 

navigere i psykiatrien. Der er et ønske om, at projektet skal hjælpe personer med psykiske 

lidelser gennem nemmere adgang til nødvendige informationer om, hvilke behandlere, der kan 

hjælpe. 

  

Problemstillingen er metodisk interessant, da det er muligt, at foretage interviews af både 

fagpersoner og personer, der har - samt benytter sig af psykiatrien. Formålet med interviewene 

er at give gruppen en bedre forståelse af emnet, samt et bedre indblik i den nuværende proces. 

Derudover skal interviewene fungere som et afsæt til, hvordan produktet skal kunne hjælpe den 

nuværende proces. Ligeledes vil det afdække, hvor stort behovet for produktet er, og i hvilken 

sammenhæng det bedst kan benyttes. 

Problemformulering og Motivation 

“Hvordan kan man udarbejde en brugervenlig portal til mennesker med mentale udfordringer, 

der ønsker at modtage professionel hjælp?” 

 

Motiveringen for problemformuleringen er på baggrund af gruppens egne, og bekendtes 

erfaringer, i relation til mentale udfordringer. Ud fra denne viden, er erfaringen, at den 

nuværende proces ikke fungerer optimalt, fra man får en henvisning fra lægen, til den rette 

behandler er fundet. Baseret på undersøgt data og viden, erfaret fra de foretagne interviews, 

 
5 (Psykiatrifonden, n.d.¶ For den enkelte) 
6 (Psykiatrifonden, n.d.¶ For samfundet) 
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bliver patienter efter henvisning, overladt til sig selv. Det er efter henvisning, patienternes eget 

ansvar, uden yderligere hjælp fra lægen, at finde den behandler, som bedst egner sig til at 

hjælpe. Det er gruppens opfattelse, at patienterne føler sig kastet rundt i systemet, som et 

resultat af den manglende hjælp. En af de interviewede patienter nævner endvidere, at efter de 

er startet hos den valgte behandler, har der ikke været den nødvendige og vigtige relation. På 

grund af den manglende relation var patienten nødsaget til at afslutte forløbet, og derefter starte 

en ny søgning efter en behandler.  

Arbejdsspørgsmål 

● Hvilke fagpersoner er der i psykiatrien? 

● Hvordan er den nuværende proces for psykiatisk hjælp, herunder henvisning og valg af 

psykiater? 

● Hvem kan få en henvisning fra lægen? 

● Hvor udbredt er Sundhed.dk? 

● Kender den almene dansker til oversigten på Sundhed.dk? 

● Hvilke udfordringer står man overfor, når man skal finde den rette behandler i 

psykiatrien?  

● Hvilke udfordringer vil der være ved ændring af den nuværende proces?  

● Ud fra redegørelser, analyser og diskussioner, hvordan skal platformen udarbejdes, og 

hvorfor.  

● Hvilke typer af fagpersoner skal hjemmesiden indeholde og hvorfor?  

● Hvem henvender platformen sig til som udgangspunkt?  

● Hvordan sikrer man, at patienter benytter løsningen? 

● Hvad er testpersoners holdning til den udarbejdede platform? 

● Hvordan sikrer man, at folk benytter platformen? 

Semesterbinding 

Semesterbindingen for det udarbejdede projekt tager udgangspunkt i dimensionen “Design og 

Konstruktion”, der er obligatorisk på første semester, samt dimensionen “Subjektivitet, 

Teknologi og Samfund”, der er én ud af tre basiskurser på den Humanistiske og Teknologiske 

Bachelor.  
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Design og Konstruktion 

Dimensionen Design og Konstruktion bruges ved inddragelse af viden til udarbejdelse af 

projektets produkt. Dimensionens formål er at opnå viden omkring organisering, 

tilrettelægning og evaluering af designprocesser7, hvilket er nødvendige kompetencer for at 

udarbejde selve projektet. Derudover er fagets generelle tankegang inkorporeret gennem hele 

projektet, herunder blandt andet: hvad er et godt design? hvad er viden? og hvad består en 

designproces af?  

Subjektivitet, Teknologi og Samfund 

Dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund, fokuserer på relationen mellem mennesket 

og teknologi. Dimensionens fokus er at lære nødvendige humanvidenskabelige teorier og 

metoder. Teorierne og metoderne kan bruges til at udarbejde løsninger, som kan benyttes af 

mennesker, der har behovet for dem - og dermed påvirke samfundet positivt8. Den lærte teori 

samt de lærte metoder, vil blive anvendt i forbindelse med gruppens generelle tilgang til 

projektet. Dimensionen vil dog primært blive benyttet i forbindelse med 

informationsindsamling, herunder de foretagende interviews og spørgeskema.  

Teori og Metode 

Interview  

Ved udarbejdelse af interviews kan der tages udgangspunkt i viden fra faget Subjektivitet, 

Teknologi og Samfund, herunder fra de syv valideringsfaser, der fremgår i bogen “Interview: 

Introduktion til ét håndværk”9. De syv valideringsfaser består af følgende:  

1. Tematik 

2. Design 

3. Interview 

4. Transskription 

5. Analyse 

6. Validering 

 
7 (Roskilde Universitet, 2021a) 
8 (Roskilde Universitet, 2021b) 
9 (Kvale & Brinkmann, 2009, kapitel 15) 
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7. Rapportering 

Fasen “Tematik” ses i forhold til at opnå viden inden påbegyndelse af interviewet og dermed 

afklare formålet med interviews. “Design”, i forbindelse med den viden interviewet producerer. 

Selve “interviewet”, hvor interviewpersonens beskrivelser skal være troværdig. Om 

“transskriptionen” er gyldig, ergo tale- til skriftsprog kan oversættes så der ikke fremgår 

ligegyldige ord eller sidespring, som for eksempel ’øhm’. “Analyse” i forhold til at validere 

gruppens problemstilling. “Validitet” til at vurdere om interviewet er gået efter gruppens 

hensigter og er relevant for undersøgelsen. Sidste fase er “rapportering”, hvor man tager de 

dele af et interview, der er mest relevante og gyldige for undersøgelsen.  

   

I relation til udarbejdelsen af interviewet kan der, blandt andet, gøres brug af et statisk- eller 

dynamisk undersøgelsesdesign. Det statiske undersøgelsesdesign har til formål at give et 

øjebliksbillede, hvorimod et dynamisk undersøgelsesdesign har til formål at undersøge noget 

over tid. Det statiske undersøgelsesdesign kan benyttes gennem såkaldt surveystudie, 

casestudie eller observationsstudie, og det dynamisk undersøgelsesdesign kan benyttes gennem 

tidsrække studier, forløbsstudier eller eksperimentelle studie10.  Efter valg af 

undersøgelsesdesign kan interviewet opbygges. I denne forbindelse er det væsentligt at tage 

stilling til struktureringsgraden. Med andre ord, hvor stor styring, den der foretager interviewet, 

ønsker. Der kan enten være en høj- eller lav struktureringsgrad. Der kan med fordel i denne 

forbindelse udarbejdes en interviewguide, der kan opdeles som henholdsvis, struktureret eller 

semistruktureret11. Interviewguiden sikrer formålet og dermed også strukturen af interviewet, 

og kan med udgangspunkt i ”Labovs Conversational Network”, der er udarbejdet William 

Labov, udarbejdelse på tre forskellige måder12:  

1. Spørgsmål: “En række spørgsmål til informanten”. 

2. Moduler: “Gruppe af spørgsmål inden for bestemt emner”. 

3. Netværk: “De dynamikker og skift, der er mellem de enkelte moduler” 

 

I forlængelse af interviewguiden, kan der ved udarbejdelsen af selve interviewspørgsmålene, 

gøres brug af forskellige typer af interviewspørgsmål, herunder indledende, opfølgende, 

 
10 (Salung & Bergfors, 2019, side 167-177) 
11 (Salung & Bergfors, 2019, side 259-264) 
12 (Salung & Bergfors, 2019, side 264-265) 
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sonderende, specificerende, direkte, indirekte og strukturerede spørgsmål samt tavshed. Ethvert 

type af interviewspørgsmål har sin funktion i at gøre et interview godt13. 

Transskribering  

Transskribering er en metode, der kan benyttes efter de foretagne interviews, og er derfor 

ligeledes blevet introduceret i faget Subjektivitet, Teknologi og Samfund. Kort beskrevet 

omhandler transskribering processen, at mundtlige udtalelser i et kvalitativt interview 

nedskrives til en tekst. 

Når et interview transskriberes, arbejdes der med forholdet 1:4. Med andre ord, tager én times 

interview op til fire timer at transskribere. Transskribering fungerer bedst såfremt interviewet 

er optaget, da det på denne måde er muligt at høre interviewet igennem flere gange og stoppe 

undervejs14. Inden et optaget interview kan foretages, er det vigtigt at have modtaget 

underskrift for databehandling, og dermed godkendelse fra interviewpersonen til at interviewet 

må optages og bruges15.  

Nogle af fordelene ved brug af transskribering er, at det gør det nemmere at danne sig et 

overblik af sit interview. Det er nemmere at sammenholde flere interviews, og dermed 

undersøge hvorvidt nogle svar kan generaliseres. Derudover er det også nemmere at analysere 

interviewene, da der er et decideret tekstmateriale i stedet for forskellige lydfiler.16 

Før transskriberingen kan finde sted, er der flere muligheder til, hvordan dette kan gribes an, 

herunder hvorvidt intervieweren vælger at skrive alt ned, der bliver sagt, pauser, latter, småord 

som øhhm og øhhh. Fordelen ved det er, at man får samtlige informationer skrevet ned fra 

interviewet, dog tager det en del længere tid at skrive ned.  En anden måde at gribe 

transskriberingen an på, er ved at glemme alle de unødvendige sætninger, der bliver sagt, og 

hovedsageligt fokusere på det konkrete. På denne måde bliver sætningerne skrevet, så de giver 

mest mening, og småord, pauser og latter er udeladt. Den valgte skrivestil vælges ud fra, hvad 

der giver bedst mulig mening for ens formål17.   

 
13 (Kvale & Brinkmann, 2009, kapitel 7) 
14 (Aarhus Universitet, n.d.) 
15 (Roskilde Universitet, n.d.) 
16 (Aarhus Universitet, n.d.) 
17 (Aarhus Universitet, n.d.) 
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Spørgeskema  

For at sikre den nødvendige evidens, kan der gøres brug af kvantitative data, herunder 

spørgeskema. Et spørgeskema kan udarbejdes med lav, middel eller høj struktureringsgrad, og 

der kan derfor ligeledes have åbne- og lukkede svarmuligheder. Standardiseringsgraden kan 

være lav eller høj ud fra, hvorvidt det samme spørgeskema fremsendes til alle respondenter 

eller tilpasses til hver respondent18. 

 

Ved udarbejdelse af spørgsmål, kan spørgsmålene udformes således, at der både er respondent 

validerende- og vidensspørgsmål. Respondent validerende spørgsmål består af spørgsmål 

relateret til alder, køn og geografisk lokation, hvorimod vidensspørgsmål er spørgsmål, der har 

til formål at opnå viden indenfor Sundhed.dk, og dermed sikre formålet19. 

  

Inden offentliggørelsen af et spørgeskema, kan der foretages en såkaldt pilottest, hvor 

spørgeskemaet fremsendes til en række testpersoner. Dette gøres for at teste eventuelle 

misforståelser og fejlfortolkninger20. For at sikre kvaliteten af de modtagne besvarelser, 

foretages der en bortfaldsanalyse inden brug. En bortfaldsanalyse består af, at man gennemgår 

alle spørgeskemaer og sikrer, at de ikke indeholder delvise besvarelser21. 

Mixed Methods  

For indhentning af mest muligt data, til at analysere og afstemme den konkrete problemstilling, 

kan der gøres brug af metoden “Mixed Methods”. Metoden er en kombination af kvalitative- 

og kvantitative data.  

 

Mixed methods kan være en kontroversiel metode, da kombinationen af kvantitative -og 

kvalitative metoder, kan have forskellige pragmatiske antagelser. Ofte ses et metodologisk 

hierarki, hvor den kvantitative metode er øverst, og den kvalitative metode ses som en 

hjælperolle. 

 

 
18  (Salung & Bergfors, 2019, side 206-208) 
19  (Salung & Bergfors, 2019, side 208-209) 
20  (Salung & Bergfors, 2019, side 210) 
21  (Salung & Bergfors, 2019, side 214) 
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Kvalitative metoder har til formål at belyse, hvordan noget sker, eller hvordan noget opleves, 

hvorimod kvantitative metoder har til formål at afdække, hvor meget af én slags22. Ved 

anvendelse af både kvantitative- og kvalitative metoder, er det muligt at arbejde ud fra 

forskellige logikker, hvilket kan sikre et højere kvalitetsniveau og større dataindsamling.  

Primære- og Sekundære litteratur  

Ved indsamling af data findes der to forskellige typer: Primære- og Sekundære data23.  

  

Primære data kan betegnes som interne kilder, og er derfor data, der er indsamlet af gruppen til 

besvarelse af specifikke arbejdsspørgsmål, herunder interview og spørgeskema. Udarbejdede 

interviews og spørgeskema kan derfor også defineres som førstehåndskilder. 

  

Sekundære data er modsat primære data eksterne kilder, og er dermed allerede eksisterende 

litteratur. Disse typer af data kan derfor også betegnes som andenhånds kilder.  

Participatorisk tilgang 

Participatorisk tilgang går kort beskrevet ud på at involvere mennesker i udviklingen af et 

givent design. Med andre ord, bruges forbrugerne som en del af designprocessen, og dermed 

bliver en form for co-designer. En måde at gøre dette på er gennem aktionsforskning. 

Aktionsforskning er en måde, hvorpå man søger at skabe udvikling og forandring, og 

handlingen er her et centralt begreb. Handlingen er centralt, da udgangspunktet for læring, 

udvikling og forandring er baseret på, at der i fællesskab løses problemstillinger, samt 

identificeres ønsker for udvikling og forandringer. Handling fører til dialog og refleksion og 

viden skabes på det grundlag24. 

For at kunne designe en brugervenlig hjemmeside er det essentielt, at den indeholder alt det 

brugeren ønsker, den skal indeholde, for at være attraktiv og brugervenlig. Det er ligeledes 

vigtigt at designet af hjemmesiden også omfatter alt det, der gør det attraktivt for professionelle 

fagfolk at tilslutte sig den. 

 
22 (Kvale & Brinkmann, 2015) 
23 (Københavns Universitet, n.d.) 
24 (Frandsen & Andersen, 2019) 
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Det er i forbindelse med den participatoriske tilgang vigtigt både at adspørge brugere, og 

professionelle fagfolk om generel viden, via kvalitative interviews. Derudover er det vigtigt, i 

forhold til udarbejdelse af en platform, at have brugerne som en aktiv deltagende del af 

designprocessen. Der skal dermed laves prototyper ud fra den viden, man får fra brugerne, og 

brugerne skal efterfølgende afprøve disse prototyper. Brugernes feedback og aktive deltagelse, 

vil i sidste ende give et ønsket slutprodukt og dermed skabe den forandring og udvikling, der 

er til grund for den givne problemformulering. 

Evaluering   

Design evaluering er et redskab, der bruges til at udpege konkret erfaring samt skabe et rum 

for refleksion over processen og produktet. Formålet med design evaluering er, at evaluere 

hvorvidt det udarbejdede design opnår sit formål 25.  

 

En evaluering består af to såkaldte DSR-episoder, som indeholder to forskellige dimensioner. 

Den ene dimension består af begreberne formative eller summative, og er det funktionelle 

formål for evaluering. Gennem begrebet “formative” forstås, at der evalueres hen af vejen, 

hvorimod gennem begrebet “summative” forstås det, at evalueringen summes op til sidst.  

Den anden dimension består af begreberne artificial eller naturalistic, der er paradigmet af en 

evaluering. Under “artificial” antager man at evalueringen laves ud fra eksperimenter med en 

falsk brugerbase, et problem der ikke findes og med forkert kontekst. “Ved naturalistic”, 

antages der at evalueringen laves ud fra en rigtig brugerbase, for at løse et rigtigt problem med 

ordentlig kontekst26.  

 

Ovenstående to dimensioner kan opstilles gennem et diagram, hvorfra der kan udvælges én af 

fire nedenstående evalueringsstrategier27: 

1.  Human Risk & Effectiveness 

2.  Quick & Simple  

3.  Technical Risk & Efficacy 

4.  Purely Technical 

 
25 (Venable et al., 2016) 
26 (Venable et al., 2016) 
27 (Venable et al., 2016) 
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“Human Risk & Effectiveness” fokuserer på artificial og formative evalueringer i starten, men 

begynder at fokusere på naturalistic formative evalueringer ved udarbejdelsen af designet.  Til 

sidst er der et fokus på intense summative evalueringer, for at bedømme hvor effektivt designet 

vil fungere, når det er placeret i en rigtig organisation. “Quick & Simple” anvendes ved relativt 

få evalueringer, og strategien giver derfor en hurtig konklusion. Strategien benyttes bedst ved 

simple design konstruktion, hvor der er lille risiko og lille usikkerhed . “Technical Risk & 

Efficacy” har fokus på gentagne evalueringer af artificial og formativ natur i starten, men 

progressivt går over til naturalistic og summative evalueringer, for at vurdere designets evne 

til at producere det ønskede resultat. Den sidste evalueringsstrategi “Purely Technical” 

benyttes, som ordet beskriver, når et artefakt er rent teknologisk, og der gøres derfor ikke brug 

af nogle bruger, hverken til udarbejdelse eller efterfølgende test. Med andre ord, tager 

strategien purely technical udgangspunkt i begreberne formative og summative gennem hele 

evalueringen.  

Adfærdsdesign  

Der er i relation til adfærdsdesign taget inspiration fra bogen ”Jytte fra marketing er desværre 

gået for i dag”, som er skrevet af Morten Münster. I bogen introduceres Daniel Kahnemann og 

kollega Amos Tversky forskning om mennesker og hjernens funktion, herunder det forenklede 

princip om, at hjernen har to systemer. Nedenfor er en kort forklaring på de to systemer og 

eksempler på hvordan de spiller en rolle i menneskers hverdag:28 

● “System 1: Hurtigt, automatisk, ukontrolleret, ubevidst, intuitivt.”29 

-  "Fungerer på baggrund af vaner, tommelfingerregler og erfaringer, også 

kaldet kognitive smutveje eller biases." 

-     Eksempler:  "børste tænder og køre bil uden at tænke over det". 

● “System 2: Langsomt, reflekteret, kontrolleret, bevidst.”30 

-    System 1 bruger fx flere kalorier end system 1, og dine pu- piller udvider sig 

målbart, når du udfører system 2-tænkning, lige- som din puls ofte stiger en 

smule. Kort sagt; “det er energikrævende at bruge system 2”. 

 
28 (Münster, 2017) 
29 (Münster, 2017, side 24) 
30 (Münster, 2017, side 24) 
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-    Eksempler: "udtale din mors navn bagfra, lave en mar-ketingstrategi eller 

åbne et kontor i Kina,". 

Nudges 

Begrebet “Nudges´” blev præsenteret under kurset Design og Konstruktion. Nudges spiller en 

væsentlig rolle, når det kommer til at øge sandsynlighed for, at en forbruger finder det 

nødvendigt at vende tilbage til en platform. Der er forskellige måder at benytte nudges på, 

hvilket afhænger af, hvad der ønskes af forbrugeren.  En måde man kan benytte nudges på, er 

gennem påmindelser. Påmindelserne kan bruges som et værktøj til at minde forbrugeren om en 

given platform. Et eksempel på en påmindelse kan være en besked, hvor der står: “husk at 

logge ind på vores platform i dag!”. En anden måde at benytte nudges på, er gennem 

forudsætnings strategier. Denne strategi forsøger at få forbrugeren til at tage en bestemt 

handling. Det kan for eksempel være at få en forbruger til at bedømme hjemmesiden eller appen 

de bruger31.   

Storyboard  

Storyboard er et designværktøj, som er blevet introduceret gennem kurset Design og 

Konstruktion. Storyboard kan bruges undervejs i en designproces til at skabe et overblik, samt 

bruges som et værktøj til videre idéudvikling. Derudover kan storyboard bruges til at danne et 

visuelt billede af brugerrejsen, det vil sige, hvordan et færdigt produkt vil se ud og kan 

anvendes. Storyboardet bliver lavet som et billede manuskript, der minder om en tegneserie, 

hvor der skitseres en tegning til hver scene32.  

Design rationalet  

Teorien bag et design rationale stammer fra kurset Design og Konstruktion. Design rationalet 

kan kort beskrives som en tekst, der forklarer og begrunder, hvorfor et bestemt design er blevet 

valgt. Design rationalet kan opdeles i to typer: proces-orienteret og produkt-orienteret. Ved 

proces-orienteret design rationale, forstås en form for løbende referat af designprocessen, hvor 

der undervejs i processen beskrives eventuelle problemer og behov. Produkt-orienteret design 

 
31 (Sunstein, 2014) 
32 (Pries-Heje, 2021) 
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rationale udarbejdes efter færdiggørelse af produktet, og består af en nedskreven tekst, der 

omhandler, hvad designet består af og argumentation for alternativer, der kunne være valgt33.  

 

Inden for design rationale benyttes begreberne “Techne” og “Fronesis”. Ved Techne forstås 

viden om, hvordan man under konstant ændrede tilstande kan skabe eller producere ting. Ved 

fronesis forstås den viden, som gør en i stand til at tage beslutninger ud fra etik, dømmekraft 

og situationen man står i34. 

Color Cognitive mapping 

Color Cognitive Mapping også kaldet CCM, anvendes som en analytisk model til at opnå en 

bedre forståelse af en given problemstilling. Modellen er introduceret i kurset Design og 

Konstruktion, og er med andre ord, et redskab, der hjælper med at give en dybere forståelse af 

en problemstilling, og de dertilhørende konsekvenser samt årsager. Den grafiske illustration af 

Color Cognitive Mapping er opbygget således, at modellen har hovedproblemet i midten, hvor 

der ud fra hovedproblemet er nogle såkaldte “noder” med årsager og konsekvenser. Disse noder 

har enten farven rød eller grøn, hvilket er bestemt ud fra, hvorvidt der er tale om et problem 

eller en løsning. De røde noder er “problems as difficulties”, mens de grønne noder er 

“problems as solutions”35.  

Begrebsafklaring 

Psykiske lidelser: Personer der lider af psykiske sygdomme, såsom AD-HD, Stress, depression- 

og eller angst. 

 

Behandler: Begrebet “behandler” skal forstås, som en person, der arbejder med alle former for 

psykiske sygdomme. Dette er en fagperson som for eksempel: psykolog, psykiater, 

psykoterapeut og life coach.  

 

Psykoterapeut: Psykoterapeut er en efteruddannelse, der styrker ens faglige profil. Før 

efteruddannelsen kan psykoterapeuter være uddannede pædagoger, lærer eller andet inden for 

 
33 (Norman, 2002) 
34 (Nielsen, n.d. ¶ Techne & Fronesis) 
35 (Venable, 2014) 



  Eksamensnr. V2124788770 

18 

humaniora. Derudover skal psykoterapeuter også gennemgå egen terapi, der betyder, at 

personen skal mærke de psykoterapeutiske teorier og metoder på egen krop. En psykoterapeut 

arbejder, blandt andet, med at identificere og bearbejde patientens tanker, handlinger og 

følelser. En psykoterapeut kan ikke udskrive medicin.36.  

 

Psykolog: En psykolog er uddannet til at vurdere en person psykiske lidelser, og ud fra dette 

stille en diagnose på psykiske sygdomme. Ofte har psykologer specialiseret sig inden for én 

eller flere psykologiske retninger. Hvis psykologer vil uddanne sig i et speciale, kræver det, at 

psykologen gennemfører egen terapi. En psykolog kan ikke udskrive medicin37. 

 

Psykiater: En psykiater er uddannet læge med specialuddannelse i psykiatri. De fleste er 

specialiserede inden for et særligt område af psykiske sygdomme. Psykiatere kan udskrive 

medicin til patienter i modsætning til psykoterapeuter og psykologer. Grundet dette, arbejder 

en psykiater ofte med patienter med svære psykiske lidelser såsom skizofreni, psykoser og 

personlighedsforstyrrelser, hvor der ofte er et behov for medicin.38 

 

Life Coach: En life coach giver personer redskaberne til at coache sig selv. Dette kan være 

redskab, der hjælper med at leve et sundere liv eller lære at elske sin egen krop. Life Coach 

kan kan ikke diagnosticere patienter39. 

Fravalg, Afgrænsning og Bias 

Følgende afsnit vil kort komme ind på de overvejelser gruppen har haft, men besluttede ikke 

at tage med, i udarbejdelsen af rapporten og dermed også produktet. Overvejelserne er i relation 

til designprocessen og rapportskrivning. Fravalgene begrundes ud fra tidsmæssige årsager, 

og/eller fordi gruppen besluttede, at det var ubetydeligt i forhold til formålet. I forlængelse af 

dette, vil der være en kort beskrivelse af, hvilke afgrænsninger, der er foretaget, samt opgavens 

bias. 

 

 
36 (Dansk Psykoterapeutforening, 2021) 
37 (Dansk Psykoterapeutforening, 2021) 
38 (Dansk Psykoterapeutforening, 2021) 
39 (ROBBINS RESEARCH INTERNATIONAL, INC., 2021) 



  Eksamensnr. V2124788770 

19 

En af gruppens store overvejelser, i relation til produktet, var hvorvidt personer uden 

henvisninger kunne tilgå hjemmesiden. Ultimativt valgte gruppen, at hjemmesiden “kun” 

kunne tilgås af personer, der har modtaget en henvisning fra lægen. Begrundelsen for dette valg 

er, at gruppen har haft et ønske om, at det udarbejdede projekt, skal have en direkte kobling til 

den nuværende henvisnings proces. Ønsket er, at platformen skal fungere som et redskab, der 

kan hjælpe patienter med at finde behandler samt behandling. En anden årsag er, at gruppen 

kom frem til, at det ikke ville være muligt at kende konsekvenserne ved dette valg. Med andre 

ord, hvorvidt folk, der bruger produktet, har dårlige eller gode intentioner. Den sidste årsag til 

fravalgt af ikke henviste personer, er ud fra en tidsmæssig horisont. Gruppen vurderede, at det 

ikke var muligt at foretage nok undersøgelser og analyser for at kunne udarbejde et ordentligt 

produkt med den nødvendige kvalitet. Derudover vil det kræve en del tilføjelser til den grafiske 

illustration af produktet, da en fundamental del af produktet er selve processen, hvor der bliver 

oprettet en bruger.  

 

I begyndelse af projektet havde gruppen overvejelser om en chatfunktion. Chatfunktionen 

havde til formål at gøre det muligt for patienterne at kommunikere indbyrdes, og dermed hjælpe 

hinanden med deres problemer. Denne overvejelse har gruppen dog droppet, da det blev 

vurderet, at der var en sandsynlighed for, at chatfunktionen i stedet ville føre til en form for 

mudderkastning. Gruppen overvejede som løsning til problemet at implementere en form for 

program, der skulle gennemgå alle samtaler for udvalgte ord. Såfremt disse ord blev fundet af 

programmet, ville profilen, der havde skrevet ordet, blive gennemgået nærmere af en ansvarlig. 

Denne løsning havde dog nogle væsentlig etiske udfordringer, hvorfor chatfunktion blev 

vurderet til at gøre mere skade end gavn.  

 

I relation til afgrænsninger, er projektet afgrænset til Danmark. Med andre ord, processen fra 

en person modtager en henvisning, til et forløb startes, og afsluttes hos en behandler i Danmark. 

Det blev ud fra denne afgrænsning derfor besluttet, at der ikke kigges på sundhedssystemer i 

andre lande. Det kunne have været relevant at sammenholde den danske proces med 

eksempelvis processen i de nordiske lande, dog vil dette ligeledes skabe komplikationerne. 

Komplikationer vurderes at opstå i forhold til den ekstra information, der skulle indhentes, 

herunder personlige holdninger og troværdig information. 

Inden indsamling af data og udarbejdelsen af projektrapport, havde gruppen en del 

forudantagelser, idéer og personlige holdninger til det valgte emne. Gruppens første grundtanke 
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med projektet var at skabe en trustpilot for psykiatrien. Denne havde til formål at gøre det 

nemmere at finde ud af, hvilke behandlere, der var gode, og hvilke behandlere, der var dårlige. 

Selve produktet skulle bestå af et ratingsystem, hvor patienter på en skala, kunne offentliggøre, 

hvorvidt de synes behandleren var god eller dårlig.  

Efter nærmere undersøgelser af emnet, blev gruppen opmærksom på, at den vigtigste del af et 

godt behandlingsforløb, er relation til den valgte behandler. Den valgte behandler kan for én 

person være den rigtige, men for én anden person være den forkerte. Der findes med andre ord, 

ikke nødvendigvis en god og dårlig behandler. Ud fra denne viden og bedre forståelse af 

området, blev førnævnte grundtanke og idé ændret til istedet at have fokus på relationen mellem 

patienten og behandleren, herunder vigtigheden af den rigtige behandler.  

Udarbejdelse Interview 

Gruppen har gjort brug af kvantitative data, herunder interviews af patienter, læger og 

fagpersoner indenfor psykiatrien. Alle foretagne interviews er udarbejdet på samme måde, hvor 

nedenstående gennemgang af udarbejdelsen omhandler alle interviews40. 

  

Formålet med de udarbejdet interviews var at undersøge gruppens antagelser, samt opnå ny 

viden, og dermed sikre samt øge kvaliteten af opgaven. Med andre ord, var formålet at 

undersøge forskellige synsvinkler på specifikke emner indenfor problemfeltet, og der er derfor 

gjort brug af et såkaldt casestudie. I det formålet er at belyse specifikke emner, er der udarbejdet 

en interviewguide. Interviewguiden er udarbejdet ud fra en semi-struktureret tilgang, da der er 

et ønske om at sikre formålet, men ligeledes sikre, at der er frihed til at kommentere på 

eventuelle svar. Selve interviewguiden er ud fra ovenstående bygget op således, at der er en 

gruppe af spørgsmål inden for udvalgte emner, hvilket tager inspiration fra Labovs 

Conversational Network”, der er udarbejdet af William Labov.  

 

I relation til interviewspørgsmål, har gruppen gjort brug af indledende, opfølgende, sonderende 

og strukturerede spørgsmål. Der er ved transskriberingen valgt at benytte skrivestilen, hvor alle 

unødvendige sætninger og ord, der bliver sagt, fjernes. Dette er gjort for at sikre forståelsen og 

dermed formålet med de foretagne interviews.  

 
40 (Projektrapport: Metode ¶ Interview) 
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Dataafsnit interview  

Gruppen har foretaget fem interviews, fire mundtlige og et skriftligt af henholdsvis én 

psykiater, én psykoterapeut, to patienter og én læge. Interviewene er struktureret på baggrund 

af en interviewguide, som er delt op i hovedpunkterne: proces, relation, erfaringer og 

forbedringer.  

 

I relation til ekspertinterviewene, hvor læge, psykiater og psykoterapeut indgår, blev 

interviewet med lægen foretaget skriftligt. Dette blev gjort således, at gruppen mailede den 

udarbejdede interviewguide til en lægen, som herefter mailede svar tilbage. Den interviewede 

lægen har læst medicin på Københavns universitet og er en kvinde på 43 år.  

Interviewene af psykiater og psykoterapeut, blev foretaget i deres hjem i Midtjylland, hvor de 

har én fælles klinik. Den interviewede psykiater er en 65-årig mand, som har læst medicin på 

Aarhus universitet. Den interviewede psykoterapeut er en 62-årig kvinde, som har læst teologi 

på Aarhus universitet, hvorefter hun har taget en videreuddannelse som psykoterapeut.  

 

Erfaringsinterviewene, hvor patient interviewene indgår, blev begge foretaget i de 

interviewedes hjem i Københavns kommune. Patient 1 er en 23-årig mand, der til daglig 

studerer. Patient 2 er en 23-årig mand, der til daglig er uden for arbejde.  

Udarbejdelse Spørgeskema 

For at sikre den nødvendige evidens, er der gjort brug af kvantitative data, herunder 

spørgeskema41. Spørgeskemaet er udarbejdet med en høj struktureringsgrad, og der er derfor 

lukkede svarmuligheder. Det samme spørgeskema er fremsendt til alle respondenter, hvorfor 

standardiseringsgraden ligeledes er høj. Spørgsmålene er udformet således, at der først er stillet 

respondentvaliderende spørgsmål i form af alder, køn og geografisk lokation. Der er 

efterfølgende stillet vidensspørgsmål for at opnå viden indenfor Sundhed.dk, og dermed sikre 

at formålet med interviewet blev mødt. 

  

Inden offentliggørelse af spørgeskemaet, er der foretaget en pilottest, hvor spørgeskemaet er 

fremsendt til en række testpersoner. Dette er gjort for at teste eventuelle misforståelser og 

 
41 (Projektrapport: Metode ¶ Spørgeskema) 
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fejlfortolkninger. Den visuelle fremstilling af det udarbejdede spørgeskema er foretaget i 

google analyse. For at sikre kvaliteten af modtagne besvarelser, er der foretaget en 

bortfaldsanalyse inden brug, hvor det er påset, hvorvidt spørgeskemaet indeholder delvise 

besvarelser. 

Oversigt Sundhed.dk 

Efterfølgende afsnit tager udgangspunkt i fortaget spørgeskema, hvis formål er at undersøge 

kendskabet til Sundhed.dk, og den dertilhørende oversigt over psykologer og psykiater. 

Grundet dette vil følgende afsnit kort beskrive nævnte oversigt på Sundhed.dk.  

Sundhed.dk har en funktion der hedder “Find behandler”, som kan findes i bunden af 

forsiden.42 Ved denne funktion, har brugeren mulighed for at filtrere blandt et antal af 

forskellige behandlere. Under psykiatrien, er det muligt at søge på psykologer og psykiatere. 

Efter der er valgt behandler, kan man præcisere søgningen ved valg af region, kommune, dem 

man kan få tilskud til ved henvisning samt køn og alder. Oversigten tilbyder også andre 

indstillinger for valg af behandler, som hjælper en niche af patienter. Det indebærer for 

eksempel handicapvenlig adgang og e-mailkonsultationer.43 

Dataafsnit Spørgeskema 

Spørgeskemaet har været åben for svar i en måned, fra den 25. oktober 2021 til 25. november 

2021, og der er i denne periode modtaget 107 besvarelser. Der er foretaget en bortfaldsanalyse 

inden brug, hvor spørgeskemaet er gennemgået for delvise besvarelser. Ud af de 107 

besvarelser, er der ikke konstateret nogen delvise besvarelser og alle besvarelser vurderes 

derfor valide. 

  

I relation til de stillede respondentvaliderende spørgsmål er de 107 besvarelser fordelt på 66 

kvinder, 38 mænd og 3, der identificerer sig med noget andet. Respondenterne består af mange 

forskellige aldersgrupper, dog er størstedelen i aldersgruppen 16 – 26 og aldersgruppen 0 – 15. 

Geografisk er respondenterne fordelt over hele landet, dog er størstedelen bosat i Region 

Hovedstaden, svarende til 45%. 

 

 
42 (Danske Regioner et al., n.d.-c) 
43 (Danske Regioner et al., n.d.-a) 
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Som tidligere nævnt, er formålet med det udarbejdede spørgeskema at undersøge kendskabet 

til Sundhed.dk, og den dertilhørende oversigt over behandlere. For at opnå dette, er der stillet 

følgende vidensspørgsmål omkring Sundhed.dk: 

• Kender du til Sundhed.dk? 

• Kender du til Sundhed.dk's oversigt og søgefunktion over psykologer i Danmark? 

  

Besvarelserne af spørgeskemaet viser, at 96,3 %, svarende til 103 respondenter, kender 

Sundhed.dk, dog er det kun 14 ud af de 103 respondenter, der kender til oversigten og 

søgefunktion over psykologer i Danmark.  Med andre ord, er det ”kun” 14% af dem, der kender 

Sundhed.dk, som også kender denne funktion. 
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Foruden respondenternes generelle kendskab til Sundhed.dk og den dertilhørende oversigt over 

behandler, er der til de førnævnte 103 respondenter også stillet vidensspørgsmålet: ”Har du 

nogensinde modtaget behandling fra psykolog?”. Til dette spørgsmål svarede 48 respondenter 

ja, hvilket svarer til 43,9% af de samlede svar. Efterfølgende blev spørgsmålet ”Benyttede du 

Sundhed.dk i forbindelse med din behandling?” stillet, hvor 7 ud af de førnævnte 48 

respondenter svarede ja. Ud af disse 7 fandt 6 respondenter søgefunktionen behjælpelig, dog 

svarede 4 af disse nej til spørgsmålet:  ”Hvis du benyttede Sundhed.dk i forbindelse med din 

behandling, synes du at beskrivelsen og anden information af psykologer var tilstrækkelig?” 

 

Kendskab til Sundhed.dk 

Problemstillingen/Problemfeltet for projektet tager udgangspunkt i manglende hjælp til at finde 

den rigtige behandler ved mentale udfordringer. Det er derfor væsentligt at belyse den 

nuværende proces, fra man tager til lægen og får en henvisning, til efter man har modtaget den 

nødvendige hjælp. Sundhed.dk er en online sundhedsplatform, og ifølge hjemmesiden 

beskrives platformen som ”det offentlige sundhedsvæsen på nettet”44 og ”Alt om din sundhed 

samlet ét sted”45. Gennem Sundhed.dk kan personer, der ønsker at finde en behandler, tilgå en 

oversigt over psykolog og psykiater, som er beskrevet i tidligere afsnit46. Oversigten bliver, 

blandt andet, nævnt i foretaget interviews47, som et redskab til at finde en behandler, hvorfor 

det vurderes relevant at undersøge kendskabet og brugen af Sundhed.dk og dertilhørende 

oversigt nærmere.  

  

For at undersøge den almene befolknings kendskab til Sundhed.dk, er der foretaget en 

kvantitativ undersøgelse i form af spørgeskema. Som det er beskrevet i afsnittet 

databehandling/dataafsnit, havde 96,3% af de adspurgte respondenter kendskab til Sundhed.dk. 

Det var dog ”kun” knap 14% af disse, der havde kendskab til oversigten og søgefunktion over 

psykologer i Danmark, hvor formålet er at gøre det nemmere at finde behandler. Data, der viser 

at størstedelen af de adspurgte respondenter ikke kender til oversigten, er særlig interessant set 

i forhold til den foretagne kvalitative undersøgelse. Knyttet hertil, interview af psykoterapeut, 

 
44 (Danske Regioner et al., n.d.-b) 
45 (Danske Regioner et al., n.d.-c) 
46 (Projektrapport: Oversigt Sundhed.dk) 
47 (Bilag 1, 2, 3, 4 & 5) 
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der til dagligt arbejder i et tværfagligt samarbejde med en psykiater. I interviewet er der stillet 

spørgsmål til Sundhed.dk, og psykoterapeuten giver et indtryk af, at den førnævnte oversigt er 

velkendt hos deres patienter, og er benyttet af mange: ”alle psykiatere er skrevet op inde på 

Sundhed.dk, og det er mange gange, den måde patienter finder os på, via Sundhed.dk.48” 

Udtalelsen fra psykoterapeuten, er sammenhold med foretaget spørgeskema, modsigende, da 

data viser, at størstedelen ikke har kendskab til oversigten. I forlængelse af dette, er det dog 

væsentlig at tage højde for, at spørgeskemaet er sendt ud til forskellige grupper. Med andre 

ord, er spørgeskemaet ikke målrettet en specifik gruppe, der består af tidligere personer, som 

har modtaget behandling. Det er grundet dette, relevant at tage i betragtning, at lidt over 

halvdelen af de adspurgte ikke selv har modtaget behandling hos en psykolog eller lignende. 

Trods dette har fortsat 43,9%, svarende til 48 respondenter, dog modtaget behandling, og ”kun” 

7 ud af de 48 respondenter kendte til oversigten over behandlere på Sundhed.dk. Yderligere 

fandt 4 ud af de førnævnte 7 respondenter ikke informationen tilstrækkelig. 

  

Det kan ud fra ovenstående, umiddelbart konkluderes, at trods den adspurgte psykoterapeut, 

har en oplevelse af, at størstedelen af deres patienter benytter Sundhed.dk, viser data, at mange 

ikke kender denne oversigt. Dette er på trods af, at en del af respondenter har modtaget 

behandling. Sundhed.dk har med andre ord et redskab, der kan hjælpe processen, dog bliver 

dette ikke benyttet i det anfang som det kunne, hvorfor det væsentlig at undersøge årsagen bag 

den manglende brug. Skyldes den manglende kendskab til oversigten på Sundhed.dk, at 

patienterne får hjælp andre steder fra, og behovet for oversigten derfor ikke er der? Skyldes 

den manglende kendskab, at Sundhed.dk ikke har formålet at skabe nok opmærksomhed på 

oversigten? For blandt andet at besvare denne problemstilling, er der indhentet yderligere 

kvantitative data i form af to interviews af tidligere patienter. 

  

I de foretagede interviews med de tidligere nævnte patienter, er der stillet spørgsmål i relation 

til processen, herunder eventuelle udfordringer og forbedringer dertil. Konkret er én blevet 

spurgt om, hvordan processen ved at finde den rigtige behandler kunne blive nemmere: ”Jeg 

tror i hvert fald, at man sådan helt overordnet kunne have noget mere overblik over hvem der 

sådan er man kan vælge. På en lidt mere brugervenlig måde end hvad jeg fandt49”. I forlængelse 

af dette, er der som opfølgning senere, spurgt patienten: ”men processen for at finde den rette, 

 
48 (Bilag 5, 30. oktober, 2021, Q10 & A10) 
49 (Bilag 2, 11. november, 2021, Q11 & A11) 
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måske ikke er super god50”, hvortil den interviewede svarer: ”Den kunne virkeligt optimeres”51. 

Ud fra de fremhævede citater, er der i relation til Sundhed.dk og årsagen til det manglende 

kendskab, en indikation af, hvorvidt dette skyldes manglende behov for ydelsen eller 

manglende opmærksomhed.  De to citater indikerer at årsagen skyldes manglende opmærksom, 

frem for manglende behov, i det den tidligere patient nævner, at der mangler et overblik. 

Derudover nævner patienten, at processen ikke er brugervenlig og den kan optimeres. 

Oversigten, der fremgår på Sundhed.dk er et redskab, hvis formål er at give overblik over 

mulige behandlere samt gøre processen nemmere. Sammenhold med den tidligere patients 

kommentar, skyldes den manglende kendskab derfor manglende opmærksomhed. 

  

Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at der er en stor kendskabsgrad til Sundhed.dk, dog 

er oversigten over behandler ikke tilstrækkelig, og kendskabet dertil er minimalt, trods der er 

et behov og ønske om mere hjælp. 

Nuværende henvisningsproces 

På baggrund af problemstillingen, er det vigtigt at forstå henvisningsprocessen, da det er kernen 

i at få den rette hjælp. For at forstå processen, vil der i følgende afsnit være en redegørelse af 

den nuværende henvisningsproces.  

  

Inden henvisningsprocessen påbegyndes, starter patienten med at erkende, at der er et problem, 

og patienten bestiller derefter en tid hos sin læge. Samtalen med lægen bruges til at afdække 

problemstillingen og derefter afklare, hvorvidt patienten opfylder kriterierne for henvisning. I 

de tilfælde, hvor en patient vurderes til at have brug for psykologhjælp, sendes en elektronisk 

henvisning til en cloud, hvorefter patienten selv skal finde den ønskede psykolog og booke en 

tid. 

  

For at vurdere om en patient har brug for en henvisning, er der fastlagt førnævnte kriterier, der 

skal opfyldes52. Patienter, der kan modtage en henvisning af lægen, skal have været ude for en 

af nedenstående hændelser53: 

 
50 (Bilag 2, 11. november, 2021, Q23 & A23) 
51 (Bilag 2, 11. november, 2021, Q23 & A23) 
52 (Bilag 1, 8. november, 2021, Q2 & A2) 
53 (Region Hovedstaden, 2020, ¶ Henvisningsregler til psykologhjælp) 
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1.  Røveri-, volds- og voldtægtsofre 

2.  Trafik- og ulykkesofre 

3.  Pårørende til alvorligt psykisk syge personer 

4.  Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom 

5.  Pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom 

6.  Pårørende ved dødsfald 

7.  Personer, der har forsøgt selvmord 

8.  Kvinder, der har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge 

9.  Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle 

overgreb 

10.  Personer med let til moderat depression (fra 18 år og opefter) 

11.  Personer med let til moderat angst/OCD (fra 18 år) 

 

I forbindelse med vurdering af, hvorvidt en patient opfylder ovenstående kriterierne for 

henvisning, skal lægen ligeledes vurdere, hvorvidt der foreligger medicinske 

behandlingskrævende tilstande, som for eksempel, klinisk depression eller angst, psykotiske 

tilstande eller lignende. Såfremt dette gør sig gældende, skal patienten have en direkte 

henvisning, da man som læge ikke må forsinke potentielt livreddende behandling54. 

 

Typisk kan henvisninger til psykolog udstedes indtil seks måneder efter den udløsende 

hændelse, dog er der mulighed for at udvide op til et år efter hændelsen55. Såfremt patienten 

ønsker et psykologskift, er der ikke behov for en ny henvisning. Det er med andre ord muligt 

at fortsætte på den allerede eksisterende henvisning. En henvisning giver, som udgangspunkt, 

ret til op til 12 psykologsamtaler56. Selve henvisningen til psykolog er gyldig i en måned efter 

udstedelsen, hvor patienten skal have taget kontakt til en psykolog samt lavet aftale om 

opstart57. Patienten får ingen professionel hjælp med at vælge den rette behandlere, og er 

dermed overladt til sig selv for at finde den rette behandler.  

 

Trods patienten ikke får professionel hjælp til valg af behandler, har hjemmesiden Sundhed.dk, 

som nævnt tidligere, et offentligt redskab til at finde behandler. Ovenstående databehandling 

 
54 (Bilag 1, 8. november, 2021, Q4 & A4) 
55 (Region Hovedstaden, 2020, ¶ Tidsramme for henvisninger) 
56 (Region Hovedstaden, 2020, ¶ Antal psykologsamtaler og flere henvisninger) 
57 (Region Hovedstaden, 2020, ¶ Gyldighed) 



  Eksamensnr. V2124788770 

28 

af udarbejdet spørgeskema viser dog, at kendskabet til dette redskab er minimalt. Denne 

konklusion er i lighed med foretaget interview med lægen. Lægen er blevet spurgt om, hvorvidt 

det er hendes vurdering, at folk kender til søgefunktionen på Sundhed.dk, hvorefter hun udtaler 

sig om, at det er det bestemt ikke58. 

  

 
58 (Bilag 1, 8. november, 2021, Q5 & A5) 
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Analyse 

Stigning af patienter samt samfundsmæssige konsekvenser 

Følgende afsnit omhandler de interviewedes synspunkt på, hvorfor der de seneste år har været 

en stigning i antallet af patienter i psykiatrien, samt de samfundsøkonomiske konsekvenser ved 

denne stigning. De interviewede behandlere, samt patient 2, mener overordnet, at stigningen i 

antallet skyldes den nye sociale acceptering af emnet. Derudover er der fundet frem til 

samfundsmæssige konsekvenser i form af, mange omkostninger for staten, hvoraf størstedelen 

går til sociale ydelser. 

Stigningen af personer med psykiske sygdomme har de seneste år, haft en opadgående kurve. 

Data viser, at fra år 2009 til 2018, var der en stigning på 31 procent, for personer, som er 

kommet i behandling for psykiske sygdomme59, hvilket, de interviewede personer, blev bedt 

om at komme med deres syn på. Det blev konkret spurgt ind til, hvad de mener stigningen 

skyldes. Både patient 260, psykoterapeuten61 og psykiateren62 var enige om, at en af de største 

grunde til den store stigning er, at der er kommet en kultur, hvor det er mere socialt accepteret 

at gå til psykolog eller anden behandler. De nævner endvidere alle tre, at sociale medier og 

moderne skønhedsnormer, har stor indflydelse på især unges forhold til dem selv. Psykiateren 

nævner også, at ADHD, ADD og depression er blevet mere kendte lidelser, hvorfor dette fylder 

en del mere nu end det gjorde for et par år tilbage.63 I forlængelse af dette, nævner psykiateren 

et eksempel: ”Jeg husker en gammel mand jeg mødte på et tidspunkt der sagde at depression 

det er godt nok noget grimt noget, hans kone døde og han havde ligget to år i sengen og det 

begyndte at regne ind gennem taget før at han begyndte at få det bedre.”64 Ud fra ovenstående 

citat, data og de interviewedes synspunkter, er årsagen bag den større stigning nødvendigvis 

ikke et udtryk for flere personer, der har behov for hjælp. Det er nærmere et udtryk for, at flere 

personer opsøger hjælp.  

Trods stigningen formentlig skyldes, at folk får den nødvendige hjælp, de har behov for, har 

dette nogle samfundsøkonomiske konsekvenser. Ifølge statistikker, da der er foretaget af 

 
59 (Bedre Psykiatri, 2021b) 
60 (Bilag 4, 5. november, 2021, Q11 & A11) 
61 (Bilag 5, 30. oktober, 2021, Q15 & A 15)  
62 (Bilag 3, 30. oktober, 2021, Q25 & A25) 
63 (Bilag 3, 30. oktober, 2021, Q25 & A25) 
64 (Bilag 3, 30. oktober, 2021, Q25 & A25) 
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Sundhedsstyrelsen, anses psykisk sygdom for at være den største folkesygdom i Danmark65. 

Som et resultat heraf, viser yderligere data fra Sundhedsstyrelsen, at stigningen har en en 

negativ indvirkning på samfundsøkonomien, da der bruges flere penge på mentale 

helbredsproblemer og sociale ydelser66. I forlængelse heraf bliver den interviewede 

psykoterapeut spurgt ind til, hvorvidt hun tror, det er sundt for et samfund, at der er flere, der 

går til psykisk behandling end før i tiden, hvortil der svares: ”Det er rigtig mange studerende. 

Det kunne være enormt fedt, hvis de havde veninder og snakke med i stedet for”67. Med andre 

ord, ser psykoterapeuten unges psykiske helbred, som det største problem i forhold til 

psykiatrien i samfundet, og mener, at der er mange ensomme unge mennesker, som mangler 

andet end en behandler i psykiatrien til at hjælpe dem videre68. Som tidligere nævnt kan denne 

udvikling, for studerende, skyldes, at det i de senere år er blevet mere socialt accepteret at gå 

til psykolog.  

Som afslutning på ovenstående analyse, har der de seneste år, været en stigning i antallet, der 

opsøger hjælp i psykiatrien. Denne stigning skyldes nødvendigvis ikke, at der er flere, som har 

behov for hjælp, men er derimod et resultat af, at det er blevet mere acceptabelt. Stigningen i 

antallet har nogle samfundsmæssige konsekvenser i form af flere omkostninger. 

Synspunkter på den nuværende proces 

Nedenstående afsnit har til formål at analysere synspunkter på den nuværende proces, og på 

denne måde opnå en større forståelse af den nuværende henvisnings proces. Analysen tager 

udgangspunkt i tre forskellige synspunkter: èt patient synspunkt, ét behandler synspunkt og  ét 

lægefagligt synspunkt. For at undersøge disse synspunkter, er der foretaget to interviews med 

patienter og to med behandlere samt et interview med én læge.  

Patienters synspunkt på den nuværende proces 

Ud fra analysen er der fundet frem til to væsentlige pointer, som patienterne mener er 

problematiske i forhold til den nuværende proces. Den første pointe er, at det ofte er svært for 

patienter at finde den rette psykolog grundet manglende overblik og information. Den anden 

pointe er, at patienter kan have svært ved at anerkende behovet for hjælp.  

 
65 (Bedre Psykiatri, 2021b) 
66 (Psykiatrifonden, n.d.) 
67 (Bilag 5, 30. oktober, 2021, Q16 & A16) 
68 (BIlag 5, 30. oktober, 2021, Q16 & A16) 
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En fællesnævner for de to interviews med patienter er, at de oplever, det er svært at finde den 

rette behandler, hvilket skyldes, at der mangler et generelt overblik, hvorfor det er svært at 

finde den rigtige behandler. Derudover skyldes problemet, at det nuværende system ikke er 

informativt nok. Ovenstående problemet kommer, blandt andet, til udtryk, hvor patient 1 

udtaler:  ”så skrev han ligesom en henvisning til mig, og så skulle jeg bare selv tage kontakt til 

en psykolog.”69, hvilket senere udbydes ved kommentaren: ”jeg synes det var meget svært at 

finde en psykolog ik. Det var jo sådan lidt.. jeg har aldrig prøvet det før.”70. Senere i interviewet 

bliver patient 1 ligeledes spurgt om, hvad vedkommende overordnet synes om processen efter 

man havde fået en henvisning, hvortil patienten blandt andet udtaler: ”Jeg tror i hvert fald, at 

man sådan helt overordnet kunne have noget mere overblik over hvem der sådan er man kan 

vælge.. På en lidt mere brugervenlig måde end hvad jeg fandt…”71. Denne kommentar uddybes 

senere, hvor patienten udtaler følgende om processen: ”Ikke super vellykket, ikke helt smooth 

(...)”72.  

 

I relation til den manglende information, nævner patient 1 også, at personen var nødsaget til at 

skifte behandler efter at have været fejlplaceret første gang. I denne forbindelse blev der spurgt 

ind til, hvad grunden til dette var, hvortil der svares. ”At jeg bare selv skulle vælge hende.. du 

ved jeg anede jo ikke noget om det altså. Jeg kom ind på en hjemmeside jeg aldrig har været 

inde på før, og der stod sådan 10 sætninger omkring hende agtigt ik’. Der var jo ikke rigtigt 

noget.”73. Årsagen bag fejlplaceringen samt skiftet, peger, ud fra ovenstående citat, dermed hen 

på et manglende informativt system. Første gang patienten skulle vælge behandler, var der ikke 

nok information. Dette resulteret i, at patienten valgte forkert, og måtte forsøge at finde en ny 

behandler.  

 

Ud fra de ovenstående citater, i relation til problemer med overblik og information, kan det 

udledes, at det manglende overblik skyldes den minimale information, man som patient, får i 

starten af sit forløb. Derudover kan der udledes, at patienten ikke får hjælp fra sin læge af, og 

det er ikke nemt, at finde en hjemmeside, der giver tilstrækkelig information om hvilke 

behandlere, der vil kunne hjælpe patienten, med deres unikke problem.   

 
69 (Bilag 2, 11. november, 2021, Q3 & A3)  
70 (Bilag 2, 11. november, 2021, Q4 & A4) 
71 (Bilag 2, 11. november, 2021, Q11 & A11)  
72 (Bilag 2, 11. november, 2021, Q22 & A22)  
73 (Bilag 2, 11. november, 2021, Q9 & A9) 
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Et andet væsentligt problem, som patienterne giver udtryk for er, at det kan være svært at 

anerkende, at man har et problem, og derfor opsøge den nødvendige hjælp. Dette problem 

kommer, blandt andet, til udtryk, hvor patient 2 udtaler: ”Jeg tror, der er mange, der vælger 

ikke at gå til psykolog, fordi de skal igennem lægen først (…) Så generelt tror jeg bare, at det 

er svært for folk at komme afsted i første omgang. Det var det i hvert fald for mig.”74. Denne 

følelse, understøttes ligeledes af patient 1, der i forbindelse med et spørgsmål om, hvorvidt 

personen havde svært ved at anerkende behovet for hjælp. Hertil svarer patienten: “øhh.. ja.. 

Jeg gjorde det fordi at.. ja først og fremmest – lægen sagde jeg skulle, og så også ens forældre, 

og folk var bare sådan – det skal du gøre.  (...)75”. Ud fra ovenstående kan det derfor udledes, 

at foruden patienterne har udfordringer ved at finde en behandler, har patienterne ligeledes 

udfordringer ved, at nå til erkendelse af, at der er et behov for hjælp.  

Behandleres synspunkt på den nuværende proces 

I det følgende afsnit er der fundet frem til, at behandlere som udgangspunkt ser ventetiden som 

det største problem, ved den nuværende proces.  

 

I forbindelse med interviews af behandlere i psykiatrien gøres det klart, at ventetiden, ud fra en 

behandlers synspunkt, anses som det største problem. I forbindelse med interviewet af 

psykoterapeuten spørges der ind til, hvorvidt personen mener, at den nuværende proces 

fungerer optimalt. Hertil svares der: ”Jeg bliver ked af det, hver gang jeg skal sige til nogen, 

du skal være klar over, der er 1,5 års ventetid, fordi jeg tænker, puha, hvordan ville jeg have 

det, hvis det var mig der var stresssygemeldt og havde været stress sygemeldt i tre måneder 

eller tre uger, og så vide, at der gik 1,5 år inden jeg kunne få en behandling.”76. Den anden 

behandler, der er psykiater, fastslår til samme emne, at de lange ventetider, er 

uhensigtsmæssige: ”Altså jeg synes det er uhensigtsmæssigt der er så lange ventetider, men 

man kan sige at det ligger lidt uden for min mulighed at ændre på. Fordi det har noget at gøre 

med antallet af tilbud der er og antallet af mennesker der har brug for hjælp”77. Foruden 

ovenstående citater, der understøtter problemet med lang ventetid, kan det ligeledes udledes, at 

som et resultat af dette, kan patienternes tilstand forværres, hvilket skaber andre negative 

 
74 (Bilag 4, 5. november, 2021, Q18 & A18)  
75 (Bilag 2, 11. november, 2021, Q14 & A14) 
76 (Bilag 5, 30. oktober, 2021, Q7 & A7) 
77 (Bilag 3, 30. oktober, 2021, Q12 & A12)  



  Eksamensnr. V2124788770 

33 

konsekvenser. Hvorvidt patienternes tilstand forværres, understøttes ligeledes af Sonja 

Breinholst, der er lektor i klinisk børnepsykologi på Københavns Universitet. Sonja Breinholst 

udtaler blandt andet “Ventetid øger risikoen for, at du får forværret din tilstand eller får flere 

lidelser”78. 

  

Som en løsning på ovenstående problem, nævner den interviewede psykoterapeut, brugen af 

andre fagpersoner: ”Så det er jeg ked af, det er på den måde. Så derfor ville jeg egentlig ønske, 

at man i sundhedssektoren, kunne henvise til andet, og mere bredt, ikke bare til psykiater. For 

lige nu, er der for få psykiater, og man kunne henvise mere til psykologer og psykoterapeut.”79. 

Brugen af andre fagpersoner i psykiatrien er altså ud fra psykoterapeutens synspunkt, en god 

måde at nedsænke ventetid. Med andre ord, ville det på baggrund af ovenstående kommentar 

være optimalt at bruge, blandt andet, psykoterapeuter til behandling af psykiske lidelser. Det 

skal i forlængelse af dette nævnes, at ved behandling af psykiater, skal man have en direkte 

henvisning fra lægen80. Der er psykiater den eneste behandler, der må udstede medicin, hvorfor 

ventetiderne til psykiater, trods brugen af andre behandler indføres. Denne problemstilling 

belyses ligeledes af den interviewet psykiater, der udtaler: ”Og der er også det specielle ved 

den ramme jeg sidder i, at som psykiater er der ikke egenbetaling. Det betyder at nogle 

mennesker får hos mig, noget der svarer til hvad andre betaler, måske tusind kroner for pr 

behandling (...).”81. 

  

Trods ventetiden er et stort problem, kommer psykoterapeuten ligeledes med et eksempel på 

noget, der fungerer godt ved den nuværende proces, herunder et tværfagligt samarbejde. 

Psykoterapeuten udtaler, blandt andet: ”Jeg synes det fungerer mega godt, at vi samarbejder, 

altså et tværfagligt samarbejde, fordi jeg kan noget kva min uddannelse, som *navn* ikke kan, 

*navn* kan noget, som for eksempel at stifte diagnoser og ordne medicin og lave 

behandlingsplaner, som jeg ikke kan. Så jeg synes det tværfaglige samarbejde det fungerer 

rigtig godt, det kan jeg ikke forstå, at man ikke benytter sig af nogle flere steder.”82. Ud fra 

ovenstående kommentar, kan det, i lighed med tidligere, konkluderes, at psykoterapeuten har 

et ønske om at benytte flere fagpersoner. Derudover kan det udledes, at psykoterapeuten mener 

behandlingsforløbet for patienter er mere effektivt, såfremt der er et tværfagligt samarbejde. 

 
78 (Kofoed et al., 2021) 
79 (Bilag 5, 30. oktober, 2021, Q7 & A7)  
80 (Borger.dk, n.d.)  
81 (Bilag 3, 30. oktober, 2021, Q12 & A12)  
82 (Bilag 5, 30. oktober, 2021, Q8 & A8)  
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Lægens synspunkt på den nuværende proces 

I lighed med ovenstående afsnit af behandleres synspunkter, er der i det nedenstående afsnit 

fundet frem til, at ventetiden er den største ulempe ved den nuværende proces. Problemet 

kommer til udtryk, hvor lægen skriver: ”vores almene praksissystem er overbelastet, og vi 

derfor kan have ugelange ventetider allerede inden den første konsultation. Dermed risikerer 

vi forværring i den mellemliggende tid.”. Ud fra lægens kommentar understøttes det igen, at 

den lange ventetiden kan have negativ betydning for patienternes tilstand. Patienternes tilstand 

kan med andre ord forværres jo længere tid der går, før de kommer i behandling. Overordnet 

set mener lægen dog, at processen er fornuftig. Lægen mener, at i og med man først skal til 

lægen og få henvisning, er det muligt, hurtigt at screene patienten for, hvorvidt der er tale om 

psykiatrisk sygdom. På baggrund af denne screening, kan der efterfølgende planlægges 

passende test- og henvisningsforløb, samt om der er forhold, der skal anmeldes til de sociale 

myndigheder. Ud fra ovenstående, konkluderer lægen, at der er mange fordele ved at tage til 

lægen for at få en henvisning, og at systemet derfor fungerer godt83.  

Erfaringer af henvisningsprocessen 

Det er tidligere konkluderet, at det for patienterne kan være svært at indse, at der er et behov 

for hjælp. Derudover, at det er svært at finde en behandler, da der ikke er den relevante 

information online, og patienterne derfor er tvunget til at gå til venner og familie, såfremt de 

ønsker hjælp. Der er forlængelse heraf heller ikke nok hjælp til at finde ny behandler, såfremt 

patienterne er fejlplaceret.  Et af de emner, der er vurderet essentielle i forhold til projektet, er 

erfaringer, herunder de erfaringer, der er opfanget gennem interviews af patienter, psykiater og 

psykoterapeut. Denne erfaring har til formål at give viden, der senere vil blive brugt til 

udarbejdelse af produkt, hvorfor følgende afsnit vil være en tættere analysere af tidligere 

konkluderet problemer.  

En af de erfaringer begge interviewede patienter pointeret, var udfordringerne ved at indse, at 

de havde brug for hjælp inden første behandling. I begge interviews blev patienterne spurgt om 

de havde svært ved at indse, at de havde brug for hjælp, hvortil den ene svarer: ”Ja, det havde 

jeg rigtig svært ved, det var især fordi jeg ikke ville indse at der var noget i vejen, og så kræver 

det bare meget at overvinde, den der selvindsigt, og komme afsted.”84 Imens patient 1 uddyber 

 
83 (Bilag 1, 8. november, 2021, Q3 & A3)  
84 (Bilag 4, 5. november, 2021, Q5 & A5) 
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yderligere med: ”lægen sagde jeg skulle, og så også ens forældre, og folk var bare sådan – det 

skal du gøre.”85 Disse to citater fortæller om hvor svært, det er for mennesker at indse, at de 

skal tage til første besøg hos behandler. For det kan være nemt at leve under illusionen om, at 

man har det godt, og ikke har selvindsigten til at indse ens problemer. 

Begge de interviewede, har ligeledes erfaret, at det er svært at finde den rette behandler, blandt 

andet, siger patient 1: ”Jeg anede jo ikke noget om det altså. Jeg kom ind på en hjemmeside jeg 

aldrig har været inde på før, og der stod sådan 10 sætninger omkring hende agtigt ik’. (…) Jeg 

havde jo ikke fået referet hende af nogle andre eller noget som helst. Det var bare sådan at jeg 

pegede på én, hun havde ikke tid. Pegede på den næste”86. Dette viser dårlig erfaring med 

psykiatrien, og systemet, der skal hjælpe de 580.000 danskere, der i dag lider af psykiske 

sygdomme, med at få det bedre87. Systemet, som ifølge begge de interviewede patienter, ikke 

fungerer optimalt, bliver i nogle tilfælde udskiftet med andre løsninger, såsom at få 

anbefalinger fra venner og familie. Patient 2 fortæller efter at være blevet spurgt om, hvordan 

han fandt sin første psykolog, at hans mor stod for at finde en for ham: ”Så jeg sad egentlig 

bare og kiggede på imens min mor fandt ud af hvilke psykologer der var gode for mig. Og så 

gik jeg med til det jeg fik fortalt, fordi jeg ikke selv vidste noget om hvad en god psykolog 

var.88” Ud fra citatet kan det udledes, at patienten ikke mener, at der er nok hjælp til at beslutte, 

hvilken behandler man skal vælge. Patienten er nødsaget til at gå til venner samt familie, for at 

få viden, som ikke nødvendigvis er noget, der er relevant for patienten selv. 

Det er i dag muligt at skifte psykolog, hvis enten behandler eller patient føler, at samarbejdet 

ikke fungerer89. Dette har begge interviewede patienter gjort, hvoraf patient 2, har skiftet 

behandler tre gange90, og udtaler hertil, at han tror, det er en meget normal ting at skifte 

behandler.91 Patient 1 udtaler i relation til skift af behandler følgende: ”Jeg gad ikke. Jeg kunne 

ikke helt fornemme hvor kringlet det ville være at finde en ny, og jeg vidste heller ikke hvor 

meget jeg havde brug for det.”92 De to erfaringer, som patienterne fremstiller i interviewene, 

tyder på, at det er normalt blandt danskere at skifte behandler. Derudover bliver der heller ikke 

stillet de rette hjælpemidler til rådighed, for at finde ny behandler, hvilket kommer til udtryk i 

 
85 (Bilag 2, 11. november, 2021, Q14 & A14) 
86 (Bilag 2, 11. november, 2021, Q9 & A9) 
87 (Danske Patienter, n.d.) 
88 (Bilag 4, 5. november, 2021, Q6 & A6)  
89 (Psykologbogen, n.d.) 
90 (Bilag 4, 5. november, 2021, Q8 & A8) 
91 (Bilag 4, 5. november, 2021, Q10 & A10) 
92 (Bilag 2, 11. november, 2021, Q10 & A10)  
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interview med psykoterapeuten. Psykoterapeuten bliver spurgt ind til, hvorvidt hun har oplevet, 

at den hjælp de kunne tilbyde, ikke er tilstrækkelig, hvortil der svares, at der kan være tilfælde, 

hvor patienten nærmere har brug for en mentor frem for en psykisk behandling. Det som 

psykoterapeuten, og hendes klinik, tilbyder, er at hjælpe med at løse et afgrænset problem, 

”men hvis problemet er en tilbagevendende vanskelighed ved at fungere i et samfund, så er den 

hjælp vi kan tilbyde ikke nok.” 93. Den interviewede psykiater udtaler også, at de i ægteparrets 

klinik afviser en fjerdedel af dem, der ringer til dem i telefonen. Det gør de, da de enten mener, 

at deres venteliste er for lang til, at det giver mening, at de skriver sig op med deres problem 

eller, at patienten bør henvende sig andre steder.94 Ud fra disse citater, kan det udledes, at der 

er nogle klinikker, som hjælper fejlplacerede patienter med at guide dem på rette vej.  

Der er ud fra de ovenstående pointer, i lighed med tidligere afsnit, fundet frem til, at det for 

mange er en svært at indse, at de har brug for hjælp. De to interviewede patienter havde begge 

erfaret udfordringer ved at søge om hjælp, da den patient 1 havde svært ved at overkomme 

selvindsigten, der sagde, at han var okay. Patient 2 blev nødt til at have andre til at fortælle 

ham, at han havde brug for hjælp. Foruden anerkendelsen, er det også svært for nye patienter 

at få hjælp til at finde en ny behandler, hvorfor de to interviewede patienter var tvunget til at 

gå til venner og familie for hjælp. I forlængelse af dette, er der ligeledes ikke nok hjælp til at 

finde en ny behandler efter en fejlplacering. På trods af, at der er nogle klinikker, som klinikken 

de to interviewede behandlere ejer, der hjælper med at guide fejlplacerede patienter videre.  

Vigtige elementer under et behandlingsforløb  

I nedenstående afsnit, vil det blive analyseret, hvad der er det vigtigste for et behandlingsforløb. 

Som opsummering, er det konkluderet, at det vigtigste for patienterne er, hvordan selve miljøet 

under forløbet er, samt, at der er en følelsesmæssige forbindelse til behandleren. For 

behandleren og lægen, er det vigtigste patientinddragelse og være imødekommende og åben 

for patienterne, så de kan skabe den gode relation.  

 

Det er veldokumenteret, at relationen spiller en vigtig rolle95, når det kommer til et 

behandlingsforløb. Sygeplejersker, i en artikel foretaget af Dansk Sygeplejeråd, påpeger dog 

 
93 (Bilag 5, 30. oktober, 2021, Q34 & A34) 
94 (BIlag 3, 30. oktober, 2021, Q7 & A7) 
95 (Bilag 1, 8. november, 2021, Q10 & A10)  
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på, at patientinddragelse ligeledes er vigtig96. Ud fra artiklen kan det, blandt andet, udledes, at 

der er et ønsket fokus på den menneskelige relation, herunder selve samtalen med behandlerne 

og en gensidig respekt mellem patient og behandler97. I undersøgelsen vurderer både patienter 

og behandlere patientinddragelse højt. Behandler vurderer dog patientinddragelse højere end 

en patient98.  

 

Ovenstående betydningen af patientinddragelse understøttes af foretaget interview med læge, 

hvor lægen, blandt andet, skriver følgende: ”Tillid er en vigtig faktor i patientbehandling. (...) 

Jeg tror, problemet er, at patienter forventer alt for meget, alt for hurtigt, og ikke kan/vil 

acceptere at der skal være tid og plads til sygdom i deres liv – fordi livet er for presset i forvejen. 

De øgede muligheder for behandling (privathospitaler, alternative behandlere, politiske løfter 

om garantier osv.) sætter forventningerne så højt, at kun et hurtigt og effektivt ”fix” er 

tilfredsstillende – og får man ikke det, bliver man utilfreds og finder en anden behandler99”. 

Ovenstående perspektiv stemmer overens med den tidligere nævnte artikel, i det lægen 

vurderer, at tilliden er vigtig, men patienten også skal være forberedt på, at ting tager tid. 

Patienten bliver, med andre ord, ikke bare ”kureret” fra den ene dag til den anden, og det kræver 

en aktiv indsats fra patienterne. Et vellykket behandlingsforløb kræver mere direkte en aktiv 

indsats for begge både behandler og patient. Behandlere har et ansvar for at lytte og skabe en 

god tillid til patienten, men samtidig er det også vigtigt, at patienten er tålmodig og er åben. I 

førnævnte artikel står der ligeledes; ”når patienter bliver syge, ændres deres behov for at blive 

inddraget i behandlingen sig markant. De oplever ikke at have forudsætningerne for at træffe 

beslutninger om eventuel behandling”100. Dette citat understøttes igen af lægens perspektiv om, 

at patienter i nogle tilfælde forventer et hurtigt og effektivt ”fix”.  

 

Det fremgår af interviews, at for patienter betyder en god relation meget. Den gode relation 

kommer af mange ting, og som opsummering, nævner patient 1 herunder en del omkring 

forholdene, som møderne foregår i. Med andre ord, lokalet man sidder i, samt hvordan 

betalingen foregår. Patient 2, kommer ind på det følelsesmæssige aspekt af relationen, og 

beskriver hvordan de gerne ser en behandler være.  

 

 
96 (Frølund & Bruun, 2018) 
97 (Frølund & Bruun, 2018, ¶ Relationen mellem patient og professionel er vigtigst) 
98 (Frølund & Bruun, 2018, ¶ Inddragelse er vigtigt, men vurderes forskelligt) 
99 (Bilag 1, 8.november, 2021, Q10 & A10)  
100 (Frølund & Bruun, 2018, ¶ Differentiering af patientinddragelse nødvendigt) 
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Patient 1 nævner miljøet, herunder lokalet, som værende vigtig i forbindelse med relation til 

behandler. Som eksempel på denne betydning, nævner patienten, at personens psykolog lige 

havde fået nyt kontor, hvorfor patienten følte, at lokalet ikke var særlig gennemført. Ud fra 

denne betragtning, kan det derfor tyde på, at hyggelige lokaler skaber en tryggere stemning og 

atmosfære for patienter101.  

 

Betalingsproceduren er en anden faktor, som patient 1 mener er vigtigt. Patienten siger, blandt 

andet, følgende: ”Jeg synes også at blandt andet afviklingen af når man skal betale, er meget 

følsom, da det tog mig ud af hele oplevelsen og den snak man havde. Til at det lige pludseligt 

blev til noget som var noget hvor man bare skulle betale. Altså selvfølgelig skal man betale, 

men om det kunne gøres på en mere usynlig måde, kunne være fedt. Især for at det ikke skal 

føle at det er lige meget, at man egentligt bare er her for at skulle betale hende – hun er her ikke 

rigtigt for at hjælpe mig. For det ville jeg da tænke, hvis jeg virkeligt var ked af det.”102. Ud fra 

ovenstående kan betalingen af selve forløbet have en negativ indvirkning, og hurtigt komme til 

at ødelægge relationen og den tidligere nævnte tillid. Patienten har måske haft en god samtale, 

hvilket skaber muligheder for at bygge videre på relationen til behandler. Grundet den 

umiddelbare ufølsom betalingsprocedure bliver relationen skadet eller ødelagt. 

  

For patient 2 har det følelsesmæssige aspekt af relationen stor betydning. Patienten siger blandt 

andet: ”Det er lidt en ven man kan snakke om alt med, uden man skal se dem i sin hverdag, det 

skal være en man kan have en samtale med uden at man føler at man skal være bange for at 

sige noget. Den tryghed kommer ved mange forskellige ting, for mig er det, det at man kan 

grine lidt en gang imellem, fordi det giver mig mere tryghed hvis det ikke altid er så seriøst.”103 

samt ”Det allervigtigste er, at der er en connection og at de forstår de følelser man går igennem, 

og er klar over, hvad end goal for forløbet skal være.”104. Ud fra patient 2, opnår man altså 

bedst resultat ved, at der er et godt og positivt flow mellem patienten og behandleren. Det kan 

udledes fra citatet, at et forløb, hvor relationen ikke er bygget på, blandt andet, tryghed og grin, 

skaber en ubalance og/eller en ubehagelig situation, hvilket i værste tilfælde kan ende med 

behandler skift. Denne pointe understøttes af en artikel omkring samarbejde mellem patient og 

behandler, der er baseret på en Ph.d.-afhandling. Artiklen påpeger pointen med, at det er vigtigt 

 
101 (Bilag 2, 11. november, 2021, Q5 & A5) 
102 (Bilag 2, 11. november, 2021, Q17 & A17)  
103 (Bilag 4, 5. november, 2021, Q30 & A30) 
104 (BIlag 4, 5. november, 2021, Q31 & A31) 
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at have en god relation mellem patient og behandler. Der står, blandt andet, i artiklen: ”Flere 

undersøgelser viser, at behandlernes evne til at indgå i en relation med patienterne – f.eks. 

behandlernes evne til at udvise varme og forståelse samt evnen til at opbygge en god og 

støttende relation – udgør vigtige elementer for kvaliteten af både behandlingsproces og 

resultat.”105. Citatet understøtter patienternes syn på relationen, idet der af citatet bliver nævnt, 

at god og støttende relation udgør et vigtigt element, når det kommer til behandlingsprocessen 

og der dertilhørende resultat.  

  

I relation til behandler, er en god relation mellem patienten og behandleren, i lighed med 

patienterne yderst vigtig. Det er for behandlerne vigtigt, at patienten har tillid, hvilket der i 

forbindelse med interviewede psykoterapeut, er spurgt nærmere indtil vigtigheden: ”det peger 

alt forskning på, at det aller aller vigtigste for om et behandlingsforløb lykkes, det er, at der er 

en god relation.  Og det er fordi, du kan ikke få mere ud af at snakke med mig, end tilliden 

tillader. Så hvis du hele tiden tænker, det har hun fandme ikke forstand på, så kan du ikke brug 

det jeg siger til noget (...) Og derfor plejer jeg også sige til folk, at hvis du kan mærke efter to 

gange, at du ikke har fidus til mig, så drop det. fordi der er ikke nogen grund til at bruge det.”106. 

Psykoterapeut nævner, at man ikke kan få mere ud, end tilliden tillader, hvortil det kan udledes, 

at et behandlingsforløb ikke er succesfuld, såfremt der ikke er tillid. Vigtigheden af relation 

skyldes derfor, ifølge psykoterapeuten, at såfremt den ikke er der, vil behandlingsforløbet, på 

sin vis, være spildt.  

 

Som opsummering af ovenstående, er det vigtigste for patienterne i et forløb, relationen mellem 

patient og behandler samt den dertilhørende tillid. Miljøet spiller ligeledes en rolle, i det 

patienter skal føle sig trygge og sikre. Patienterne skal, med andre ord, ikke føle, at det er en 

form for pengemaskine. Behandlerne mener i lighed med partierne, at det er deres vigtigste 

rolle at være imødekommende og åbne overfor patienterne, dog vurderer de også 

patientinddragelse højt. 

Forbedringer til henvisningsprocessen 

Ud fra den givne problemstilling, har det været en forudsætning for design af produktet, at alle 

de interviewede, giver deres holdninger til, hvad de gerne ser af forbedringer til den nuværende 

 
105 (Thylstrup, 2021, side 77) 
106 (Bilag 5, 30. oktober, 2021, Q16 & A16) 
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proces. Grundet dette, er alle de interviewede blevet adspurgt ind til deres oplevelser af den 

nuværende henvisnings proces, samt direkte, hvad der skal til for at kunne forbedre denne 

proces. For at afdække ovenstående, er der gjort brug af de foretagne interviews med patienter. 

Dette skyldes, at i det tidligere afsnit, “Synspunkter på den nuværende proces”, er analyseret, 

at patienterne oplever problemer med processen, hvorimod behandlerne som udgangspunkt 

anser ventetiden som det primære problem.  

De problemer patienter anser ved den nuværende proces, er tidligere konkluderet som 

manglende overblik, herunder manglende information samt udfordringer ved at anerkende 

behovet for hjælp. Som et resultat af dette, omhandler de forbedringer patienterne har, ligeledes 

overblik og information. Patient 1 udtaler i forbindelse med et spørgsmål om, hvad der kunne 

gøre processen nemmere, følgende: ”Jeg tror i hvert fald, at man sådan helt overordnet kunne 

have noget mere overblik over hvem der sådan er man kan vælge.. På en lidt mere brugervenlig 

måde”107. I forlængelse af dette svar, spørges der yderligere indtil, hvorvidt det ville have 

hjulpet, hvis en læge hjalp mere, hvortil der svares: “Det ville være fedt føler jeg.. at der også 

var sådan et overblik over hvem der var god til lige det her. Så hvis du ikke får en direkte 

refereringen fra lægen, så i hvert fald noget bedre overblik.. en form for platform, det føler jeg 

virkeligt er en god ide faktisk. Altså hvor man får et bedre blik over hvem der er, og andres 

oplevelser af dem, altså ikke sådan 5 star rating, men mere ja noget i den dur”108. Patient 1’s 

forbedring understøttes af patient 2’s holdninger. Patient 2 udtaler blandt andet: ”Hvis det var 

delt op i kategorier, med angst, depression, ADHD alt muligt så ja, så tror jeg godt det kunne 

hjælpe, for så kan man jo bare gå ind og relatere sine tanker til noget, som nogen har skrevet 

og så finde en behandler igennem det.”109.  

Det kan ud fra ovenstående konkluderes, at ud fra problemerne inden for overblik og 

information, er der et primært ønske om en fælles platform, hvor alt information er samlet. 

Denne platform, skal have en funktion, hvor man kan kategorisere og filtrere informationer, 

samt læse om andres oplevelser.  

 

  

 
107 (Bilag 2, 11. november, 2021, Q11 & A11)  
108 (Bilag 2, 11. november, 2021, Q12 & A12)  
109 (Bilag 4, 5. november, 2021, Q40 & A40) 
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Produktet 

Udvælgelse af designløsning 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med udgangspunkt i foretaget analyser, er ovenstående illustration af ”Coloured Cognitive 

Map” (CCM) udarbejdet, hvilket har til formål at udvælge gruppens designløsning. 

Illustrationen er opbygget således, at projektets problemstilling er placeret i midten, årsagerne 

til problemstilling er placeret under, og problemstillingens konsekvenser er placeret over. 

  

Ud fra problemstillingen, er følgende årsager analyseret: 

• Lang ventetid, grundet antallet af behandlere. 

• Nuværende proces indeholder mangler. 

• Manglende hjælpemidler, efter henvisning 

  

Det fremgår af analyserne, at en af de største udfordringer i psykiatrien skyldes de lange 

ventetider, hvilket opstår som resultat af manglende behandler samt uudnyttet ressourcer i 
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psykiatrien. Gennem interviews med tidligere patienter er det evident, at det kan være svært at 

skabe overblik over de tilgængelige behandler. Efter henvisning fra lægen, skal patienterne 

selvstændigt, finde den rigtige behandler, hvortil der ikke er de nødvendige hjælpemidler110. 

  

I forlængelse af de ovenstående årsager til problemstillingen, er konsekvenserne bag antallet 

af fejlplaceret patienters ligeledes analyseret som følgende: 

• Langt behandlingsforløb, hvilket har betydning for statens omkostninger dertil. 

• Velfærdsudfordringer. 

• Manglende hjælp. 

• Indvirkning på det mentale helbred. 

  

Hvis en patient fejlplaceres, vil længden på den enkelte patients behandlingsforløb stige 

markant, da patienten ikke får den nødvendige hjælp. Manglende hjælp, som en helhed, vil 

ligeledes have en negativ indvirkning på det mentale helbred, samt på det generelle velfærd i 

samfundet. Yderligere har fejlplaceringer en negativ betydning for statens omkostninger, da 

der skal bruges flere ressourcer på den enkelte patient111. 

  

Ud fra ovenstående CCM er gruppen kommet frem til to designløsninger, der begge tager 

udgangspunkt i en onlineplatform. De to designløsningsforslag er henholdsvis en app eller en 

hjemmeside. Gruppen har valgt onlineplatformen, grundet en stigning i brugen af e-

kommunikation med lægen de seneste år112. Der er i relation til udvælgelse af enten en app og 

en hjemmeside, opstillet fordele og ulemper ved begge designløsninger nedenfor, hvorfra der 

er taget en beslutning. 

  

Ved udarbejdelse af en app er nogle af fordelene, at denne nemt kan tilgås fra en telefon, og 

derfor også gør det muligt at tilgå platformen offline, såfremt vedkommende har mobildata. 

Dette betyder med andre ord, at en app kan gøre processen nemmere. Ulemperne ved en app 

er, at den rent teknisk skal kunne tilpasses mange forskellige telefoner og have et 

styringssystem der både passer til Android, Google og Apple113. Med andre ord, skal 

platformen tilpasses en anden udbyder, hvilket kan skabe udfordringer, når disse udbydere 

 
110 (Projektrapport: Analyse ¶ Synspunkter, erfaringer & forbedringer) 
111 (Projektrapport: Analyse ¶ Stigning af patienter samt samfundsmæssige konsekvenser)  
112 (Bilag 6) 
113 (Poulsen, 2018) 
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foretager opdateringer. Det vil i denne forbindelse kræve, at appen løbende bliver opdateret, 

og der er dermed en del vedligeholdelsesarbejde. Modsat en app, er en af fordelene i relation 

til en hjemmeside, at vedligeholdelsen er mindre, og hjemmesiden ikke på samme måde er 

påvirket af eksterne opdatering. Derudover sikre en hjemmeside en vis form for 

genkendeligheden, da alle tilgår hjemmesiden på samme vis. Trods en hjemmeside kræver 

internetadgang viser et studie, at 96% af de danske familier har adgang til internet i hjemmet114, 

hvorfor dette ikke anses som et problem. Ulempen ved valg af hjemmeside er sammenholdt 

med en app, at en app på sin vis er mere bekvemmelig, såfremt man har en smartphone, da 

brugerne vil kunne tilgå en app hurtigere end en hjemmeside. Omvendt er der fra gruppens side 

et ønske om at gøre platformen tilgængelig for alle, og undersøgelse viser at 10% af den danske 

befolkning ikke har adgang til en smartphone i hjemmet, hvorfor denne del af befolkning 

automatisk ville blive afskåret115. Yderligere er der et ønske om at skabe en direkte kobling 

mellem den allerede eksisterende henvisningsproces, hvor henvisningen placeres på en såkaldt 

sky og kan hentes ned af den valgte behandler116. 

 

Ud fra ovenstående har gruppen valgt at gå videre med en hjemmeside som designløsning, 

hvorfor efterfølgende afsnit tager udgangspunkt i dette. 

Visualisering af brugeroplevelsen  

For at skabe et overblik over, hvordan hjemmesiden skal implementeres i virkeligheden samt 

skabe et overblik over processen, er der udarbejdet et storyboard. Med andre ord, er 

storyboardet blevet brugt til at skabe en visuel illustration, der har givet inspiration til den 

videre designproces.  

 

Storyboardet består af 12 sider, og omhandler en fiktiv kvindes oplevelse med henvisning fra 

lægen og derefter hendes psykologforløb. For grafisk illustration henvises til bilag117. 

 

Storyboardet starter ud med, at man på første side, ser den fiktive kvinde, og at hun har brug 

for hjælp. Da hun har indrømmet at hun har brug for hjælp, tager hun til lægen. Hun snakker 

med lægen, og efter en samtale om hendes mentale helbred, vurdere lægen, at hun opfylder 

 
114 (Bilag 7) 
115 (Bronér, 2021) 
116 (Projektrapport: Nuværende henvisningsproces)  
117 (Bilag 15) 
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kriterierne for henvisning. Henvisningen bliver udstedt, og personen får udstedt en brochure. 

Brochuren omhandler hjemmesiden, og forklarer hvad sidens formål er, samt login 

informationer. Pigen logger ind og laver en profil. Efter oprettelse læser hun alle 

anmeldelserne, som omhandler valgte, behandler typer, angivet område, samt har erfaring med 

hendes specifikke lidelse. Efter pigen har læst dem alle, finder hun en, der passer hende. Hun 

finder kontaktinformationerne til psykologen, og får sig en tid til hendes første møde. Hun er 

glad for psykologen, og tager derfor til flere møder. Man ser hendes mentale helbred gradvist 

blive bedre efter hvert møde, indtil hun til sidst har fundet forløbet tilfredsstillende, og er glad 

igen. Efter hendes forløb går hun ind på hjemmesiden, som hun fandt psykologen på, og skriver 

en positiv og informerende anbefaling om hendes forløb. Denne anbefaling tager udgangspunkt 

i nogle stillet spørgsmål, og har til formål, at en anden lidende person. En ny person tager til 

lægen og modtaget en henvisning og brochure fra derfra. Personer opretter, i lighed med 

fornævnt pige, en profil og læser anbefalingerne, herunder anbefalingen fra pigen. Person 

finder på baggrund af anbefalingerne en behandler og får den nødvendige hjælp.  

Udvalgte behandlere 

Det fremgår af tidligere analyser, at en af de væsentlige udfordringer ved den nuværende 

proces, er den lange ventetid, hvilket ligeledes er illustreret i ovenstående CCM, som en 

konsekvens. I et ønske om at nedsænke denne, har gruppen valgt, at hjemmesiden, i 

modsætning til sundhed.dk, ikke kun skal indeholde psykologer og psykiater118. Hjemmesiden 

skal fungere som en fælles platform for alle i psykiatrien, hvorfor fagpersoner såsom life 

coaches og psykoterapeuter ligeledes skal fremgå af hjemmesiden. Ved at inkorporere disse 

fagpersoner, er idéen, at hjemmesiden foruden hjælp til at finde en behandler gennem 

henvisning, også skal fungere som et sted, hvor disse personer kan finde alternative 

behandlingsformer mod betaling, såfremt de ikke ønsker at vente. 

Ovenstående fagpersoner der indgår på hjemmesiden, skal alle have en behandler profil, som 

skal bidrage til at give patienter en bedre forståelse af, hvorvidt behandleren kan hjælpe med 

deres problem. Behandler profilerne skal bestå af basis information, hvor behandleren selv, 

skriver en kort tekst om hvem de helst arbejder med, ud fra lidelse, aldersgruppe mm. 

 
118 (Projektrapport: Kendskab til sundhed.dk)  
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Derudover skal der være kontaktinformation, så det er nemt for patienten at komme i kontakt 

med behandleren.  

Opbygning af hjemmeside 

For at sikre, at brugerne benytter hjemmesiden, tjek bilag 14 for en illustration119,  og dermed 

opretter en profil, skal hjemmesiden være så simpel som muligt. Med andre ord, skal brugeren 

så meget som muligt benytte “System 1” af hjernens to systemer.120 System 1, er som tidligere 

beskrevet, hvor hjernen går på “autopilot” og udfører opgaven automatisk. For at appellere til 

brugerens “System 1”, er hjemmesiden blevet udarbejdet med fokus på at gøre den så intuitiv 

som muligt. Processen for at oprette en profil, er udarbejdet med tanken om, at den skal være 

så simpel som mulig. Opret en profil består af email, selvvalgt kodeord, udleveret kode fra 

lægen samt prædefineret spørgsmål, der har til formål at kunne personalisere din profil, så der 

inde på anbefalingsforummet bliver vist relevante anbefalinger for dig. De prædefinerede 

spørgsmålene, der er udvalgt med inspiration fra metoden “SPRINT”, er bestemt til følgende:   

● Hvad er din lidelse/udfordring?  

● Aldersgruppe 

● Kommune 

For at ovenstående spørgsmål ligeledes appellerer til hjernes “System 1”, er der ved designet 

af produktet udarbejdet en drop-down menu for “aldersgruppe” og “kommune”, hvorfor 

brugeren “blot” skal vælge det svar, der passer til den enkelte. For nærmere gennemgang af 

ovenstående spørgsmål, henvises til nedenstående afsnit: “Prædefinerede spørgsmål”. 

 

Efter der er er oprettet en bruger, føres brugeren direkte hen til hjemmesidens forside, der består 

af fire simple knapper: Din profil, Dit forløb, Oversigt over behandlere og Anbefalinger. 

Såfremt der klikkes på “Din profil”, føres brugeren ind på en side, hvor der er fire faner: 

Personlige oplysninger, Henvisning, Behandler og Nuværende forløb. Personlige oplysninger 

indeholder din e-mail, kode og spørgsmål for at personalisere din profil. Henvisning, er hvor 

brugeren kan se deres henvisning fra lægen. Behandler, er hvor brugeren kan se alle behandlere, 

personen har været hos - det er også her brugeren kan skrive en anbefaling. Nuværende forløb, 

er det forløb brugeren er under, hvis det er relevant. Knappen “Dit forløb”, på forsiden, bringer 

burgeren ind på fanen “nuværende forløb”.  

 
119 (Bilag 14) 
120(Projektrapport: Metode ¶ Adfærd) 
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Oversigt over behandlere bringer brugeren ind på en side, hvor alle behandlere fremgår. Der er 

udarbejdet en filterfunktion mellem alle professioner, for at gøre det nemmere for brugeren at 

finde, hvad de skal bruge. Såfremt du klikker på anbefalinger, kommer du ind på forummet, 

hvor brugerne kan læse andres anbefalinger. Ud fra de besvarede spørgsmål fra 

brugeroprettelsen, vil brugeren få vist de mest relevante anbefalinger, så personen nemt kan 

finde en behandler, der passer ham eller hende.  

 

Som opsummering på ovenstående, er de primære fire simple knapper, der fremgår på forsiden: 

Din profil, Dit forløb, Oversigt over behandlere og Anbefalinger, hjemmesidens hovedformål. 

Knapperne har til formål at fremme en så åben og simpel tilgang som muligt, hvilket gør det 

nemmere for brugeren at gå på “autopilot”. 

Prædefinerede spørgsmål  

Prædefinerede spørgsmål for opret bruger:  

Ved at analysere patientinterviewene, kunne det konkluderes, at der var et problem med at 

finde anbefalinger, til at hjælpe med søgningen efter den rette behandler121. For at løse dette 

problem, har gruppen implementeret et forum for anbefalinger, inde på hjemmesiden. For at 

brugere ikke får tilfældige anbefalinger vist på forummet, er der som tidligere nævnt udarbejdet 

nogle prædefineret spørgsmål, som anmeldelserne kan filtreres ud fra. Spørgsmålene lyder 

således: Hvad er din lidelse? Hvad er din aldersgruppe? og til sidst, hvilken kommune bor du 

i?  

 

Ovenstående spørgsmål er udarbejdet med inspiration fra SPRINT metoden. Med 

udgangspunkt i de foretagende analyser, samt den opnåede viden fra litteratur, har hvert 

gruppemedlem lavet tre forslag til hvilke spørgsmål, der kunne bruges. Derefter 

sammenlignede gruppen spørgsmålene, og dem der var fællesnævnere, blev udvalgt.  

Prædefinerede spørgsmål for anbefalinger 

Spørgsmålene, der skal besvares, når brugere skriver anbefalinger, er udarbejdet med henblik 

på, at det skal være nemt, hurtigt og intuitivt. Et af problemerne ved et anbefalingssystem, er 

at det nemt kan blive en for stor opgave og stor mundfuld. Anbefalinger er ofte noget, hvor der 

 
121 (Projektrapport: Nuværende henvisningsproces)   
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enten bliver stillet for mange spørgsmål, eller ikke bliver guidet nok overhovedet. Gruppens 

løsning på dette er at have udarbejdet tre spørgsmål. Spørgsmålene lyder således:  Beskriv kort 

dit forløb. Hvad var godt? Hvad kunne have været bedre? 

 

Ovenstående spørgsmål er, i lighed med spørgsmål til brugeroprettelse, udarbejdet med 

inspiration fra SPRINT metoden. Hvert gruppemedlem har derfor skrevet spørgsmål ned, med 

viden fra analyserne, samt litteraturen der er læst. Fællesnævnerne er derefter igen valgt.  

 

Gruppen mener, at tre spørgsmål er en god mellemgrund mellem at guide for meget og for lidt. 

Samtidigt, så er det tre spørgsmål, der ikke lægger op til at behandlere bliver bedømt på, 

hvordan brugeren personligt klikkede med dem, da det ikke er relevant for andre personer. 

Evalueringen 

Gruppen har foretaget evaluering af første prototype af hjemmesiden. Formålet med 

evalueringerne er at sikre det endelige produkt. Evalueringerne bruges til at få inputs på fejl, 

mangler samt forbedringer, som kan hjælpe hjemmesiden til at blive mere anvendelig, 

tilgængelig og brugervenlig. Der er i alt foretaget fem evalueringer af hjemmesiden. 

Testpersonerne repræsenteres i alderen 20 - 52 år, og består både af mænd og kvinder. Valg af 

testpersoner er bevidst, da hjemmesiden skal være anvendelig for alle. Gruppen anser de valgte 

testpersoner som repræsentative for dette.  

 

For at kunne evaluere på gruppens design, er der benyttet viden fra John Venable, Jan Pries-

Heje og Richard Baskervilles artikel FEDS: a Framework for Evaluation in Design Science 

Research (FEDS). I rapporten er der vedlagt en figur fra John Venable, Jan Pries-Heje og 

Richard Baskervilles artikel, som beskriver de forskellige evalueringsstrategier. Ud fra denne 

viden, er det blevet klart, at den mest relevante evalueringsstrategi, ud fra et tidsperspektiv, er 

“Quick and simple”. Gruppen har derfor foretaget én evalueringsrunde med et minimum antal 

personen. Fokusset for evalueringen har været, at få formative evalueringer, der er med til at 

forme designet frem for at afslutte designet, samt kunstig evaluering, da designet evalueres på 

en computer og ikke kan ses eller mærkes i virkeligheden.122 

 
122 (Venable et al., 2016) 
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Til evalueringsprocessen har gruppen udarbejdet en guide af, hvordan evalueringerne skal 

foretages123. Dette er gjort for at opretholde struktur og få relevant feedback på designet. 

Guiden har blandt andet givet følgende feedback: En af testpersonerne mente, at det ville gøre 

designet mere brugervenligt, hvis der var en “Dit forløb” knap på forsiden af hjemmesiden. På 

denne måde vil det være nemmere at tilgå ens forløb hos behandler, og personen mente, at 

såfremt denne knap ikke var der, ville det skabe problemer for folk, der er mindre tekniske124. 

En anden testperson mente, at det kunne være en god ide, at man kunne se tidligere tider, 

ligesom ved på Sundhed.dk, hvor man kan se tidligere corona tests. Testpersonen sagde, at på 

den måde kan man se, hvor lang tid der er gået siden sidste besøg, og dermed hjælpe brugere 

til at vurdere, hvornår de har brug for at komme afsted igen125. Ovenstående er to eksempler 

på, hvordan gruppen har haft fokus på den formative evaluering og dermed på, at få 

testpersonerne til at være en del af formningen af designet, så der hurtigt kan udarbejdes 

forbedringer på produktet. Knappen “Dit Forløb” var oprindeligt ikke en del af det udarbejdede 

projekt, men ud fra ovenstående feedback blev denne udarbejdet, og er nu en del af 

hjemmesiden. 

 

En anden vigtig del af designprocessen er at få skabt et design, der er attraktivt for mennesker 

at benytte, herunder også hvordan man får dem til at blive ved med at benytte det. En af 

testpersonerne kommer ind på dette, da personen bliver spurgt om hjemmesiden vil virke, som 

en platform for at finde behandlere. Hertil udtaler personen: “Hvis folk bruger den, så ja. Altså 

udgangspunktet er der, men det afhænger af at den har mange bruger, så hele anbefalingsdelen 

virker.126” Denne problemstilling diskuteres i senere diskussionsafsnit om udfordringer i 

relation til hvordan, man sikrer at der bliver skrevet anbefalinger. 

Design rationale  

Som opsummering af produktet, er der udarbejdet nedenstående produktorienteret design 

rationale. Selve produktet har til formål at gøre det nemmere for patienter med psykiske 

problemer at finde en behandler, de kan have nytte af.  

 

 
123 (Bilag 8) 
124 (Bilag 12) 
125 (Bilag 10)  
126 (Bilag 9)  
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Hjemmesiden består hovedsageligt af ens egen profil, hvor der indgår personlige oplysninger, 

henvisning, nuværende og forhenværende behandlere, samt forløbet hos den nuværende 

behandler, hvis det er relevant for brugeren. Derudover består den af en oversigt over 

behandlere, hvor man enten kan søge på specifikke behandlere eller filtrere mellem dem efter 

deres profession. Det er under oversigten over behandler muligt at gå ind på alle behandlers 

profil, der består af en oversigt, som giver basis information om dem. En side, der hedder “om 

behandleren”, hvor behandleren selv, skriver en kort tekst om, hvem de helst arbejder med, ud 

fra lidelse, aldersgruppe med mere. Og til sidst, kontaktinformation, hvor alt nødvendig 

information for at komme i kontakt med behandleren fremgår. Det sidste siden indeholder er 

et forum, hvor alle brugere kan skrive en anbefaling af de behandlere, de har været hos. Herinde 

er det muligt at klikke på patienters profiler, hvor der vil stå basisinformation om dem. Denne 

information består af lidelse/udfordring, alder og generel lokation, og vil derfor ikke være 

identificerende. Formålet er, at det skal være muligt at se om patienten, der har skrevet 

anbefalingen, matcher en, og dermed er relevant. Udover patienters profiler, er det muligt at 

læse anmeldelsen, og igen kunne gå ind på behandlernes profiler. Hjemmesiden har til formål 

at samle så meget information som muligt for, at man kan vælge den behandler, der matcher 

en bedst. Med andre ord, mindsk antallet af fejlplaceringer.  

 

Det er med udgangspunkt i Coloured Cognitive Map valgt, at produktet skal være en 

hjemmeside, frem for en app. Hjemmesiden blev valgt, da det, blandt andet, ville gøre den mere 

tilgængelig for befolkningen, samt ville gøre det nemmere for at koble henvisninger op til 

produktet. Der er blevet brugt storyboard til at visualisere hvordan processen, fra man får en 

henvisning, til man er færdig hos en behandler, optimalt ville gå, hvis produktet blev 

implementeret. Udover dette, gør valget af hjemmesiden det nemmere at koble den nuværende 

henvisning proces til platformen. I forlængelse af dette er begrebet “Techne” væsentligt at 

komme ind på.  

 

Techne bruges under opbyggelsen af hjemmesiden, da der ved opbyggelsen, tages 

udgangspunkt i de kvalitative interviews, af henholdsvis eksperter inden for branchen, samt 

patienter. Udover interviews er der skaffet viden gennem evaluering af hjemmesiden, der er 

lavet ved hjælp af personer, der ikke har noget med projektet at gøre. Viden, der er anskaffet 

herfra, har været med til at beslutte, hvilke elementer, der var de vigtigste at have med. Det er 

ud fra foretaget analyser konkluderet, at de hjælpemidler, der er tilgængelige, ikke er intuitive 

nok, hvorfor hjemmesiden er udarbejdet så intuitiv som mulig. Dette er, blandt andet, gjort ved, 
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at forsiden ikke indeholder alt for mange detaljer - der er kun 4 knapper, som alle har en tydelig 

mening. En anden analyseret udfordringer er, at det er svært at komme frem til god information 

omkring de behandlere der er. Grundet dette er der udarbejdet en oversigt over alle behandler, 

hvor det er muligt at finde den kontaktinformation samt en kort beskrivelse om, hvem de gerne 

arbejder med, ud fra lidelse, aldersgruppe mm. Dette har til formål at hjælpe patienter med at 

finde en behandler, der er gode til at behandle de lidelser, patienten har udfordringer ved. 

Udover dette vil anbefalingsforummet være et redskab, der skal hjælpe med at guide patienter 

på rette vej.  

 

Evalueringerne er udarbejdet med henblik på at finde fejl samt mangler på produktet. Der var 

inden evaluering udarbejdet en guide samt udvalgt en bred aldersgruppe af personer, der deltog 

i gruppens evaluering. Dette blev gjort for at sikre relevansen af informationen. Efter 

overvejelser samt analyse af evalueringerne, kom gruppen frem til, at det ville være en 

forbedring, at der blevet tilføjet en knap for “Dit forløb” på forsiden.  Det ville gøre siden mere 

intuitiv for nye brugere, som ikke ville kunne finde den ved at skulle gå igennem profilen først.  

 

Ønsket bag det udarbejdet produkt er, at give et redskab, der kan hjælpe patienter med at finde 

den rigtige behandler, og som et resultat heraf, nedsænke ventetiden.   
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Diskussion 

Udfordringerne ved at få klinikker og behandlere til at bruge hjemmesiden 

Som beskrevet i forbindelse med udarbejdelse af produktet, er hjemmesiden bygget op omkring 

både patienter og behandler. En af de vigtige egenskaber, er den såkaldte behandler oversigt 

og dertilhørende beskrivelse. Selve beskrivelsen skal udfyldes af behandlerne selv, hvorfor der 

er nødsaget til at være et samarbejde mellem hjemmesiden og behandlerne. Med andre ord, 

kræver funktionen engagement fra behandlerne. Et samarbejde mellem hjemmesiden og 

behandlerne, kan være svært at opnå, grundet de i forvejen lange ventetider samt det generelle 

stigende pres i psykiatrien. Den generelle konsensus blandt de fleste behandlere er, at de i 

forvejen har en meget lang venteliste, og derfor ikke har brug for mere publicitet. Det ville 

derimod skade dem, da de så skulle bruge ekstra lang tid på at afvise patienter. Der er dog nogle 

situationer, hvori, de interviewede behandlere mener, at hjemmesiden kan bruges i. Platformen 

er udarbejdet som en hjælp for alle patienter, dog er dette ikke ens betydning med, at 

behandlerne kan og vil prioritere dette i deres hverdag. Nævnte problemstilling er analyseret i 

afsnittet “Synspunkter på den nuværende proces”. 

Som det fremgår ovenfor, er den overordnet udfordring ved den udarbejdede hjemmeside at få 

behandlere til at bruge hjemmesiden, grundet den i forvejen lange venteliste, de har. Dette 

kommer, blandt andet, til udtryk, hvor den interviewede psykiater, i forbindelse med tidligere 

at være blevet anbefalet, udtaler følgende: ”Hvor jeg fik at vide at jeg kunne trække mig hvis 

jeg ikke ville have anbefalingen, og det overvejer jeg så lidt at gøre fordi jeg helst ikke vil være 

så anbefalet(...)”127. Den interviewede psykiater udtaler, at han ikke har et behov for at blive 

anbefalet. Trods denne holdning, udtaler psykiateren i forlængelse af ovenstående: “(...) men 

hvis nu jeg var psykoterapeut så ville jeg gerne have anbefalingen så det er ikke sådan for at 

være hove, men det er mere fordi jeg er så rigeligt anbefalet”. Ud fra psykiaterens synspunkt, 

vil hjemmesiden ikke være gavnlig for ham, men mener dog, at hjemmesiden kan være brugbar 

for andre i fagpersoner. Der er ud fra ovenstående en forskel på, hvorvidt hjemmesiden er 

brugbar, hvilket understøtter tidligere påstand om, at der er et behov for hjemmesiden. 

Psykoterapeuter kan have gavn af hjemmesiden, da de ikke findes på oversigten over 

behandlere, på eksempelvis Sundhed.dk. Den udarbejder hjemmeside giver dem en mulighed 

 
127  (Bilag 3, 30. oktober, 2021, Q16 & A16) 
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for at blive mere synlige, og brugen af hjemmesiden kan derfor gavne deres nuværende 

position. Til at understøtte ovenstående, er psykoterapeuten blevet spurgt ind til, hvorvidt 

personen mener, at hjemmesiden vil være attraktiv, hvortil hun udtaler.: “Hvis vi havde 

problemer med at få kunder, så havde den sikkert været hjælpsom for hos. Men da vi ikke har 

det, så er det ikke…”128. Ud fra ovenstående finder psykoterapeuten på den ene side 

hjemmesiden attraktiv, hvorimod på den anden side, er den ikke, grundet lange ventetider. 

Foruden ovenstående, er psykoterapeuten ligeledes blevet spurgt ind til, hvorvidt hun mener 

der er et behov, samt hvor behovet for hjemmesiden er, hvortil der svares: “Ja, det tror jeg 

simpelthen det er. Øhhh for psykiater, der ville det mere være patientens behov for at finde den 

psykiater.”129. Heri ligger, at det skal være fordi patienter er glade for hjemmesiden og mener, 

at den fungerer godt, at psykoterapeuten derfor også vil bakke op om produktet.  

Ud fra ovenstående er der udledt, at psykiateren ikke har brug for hjemmesiden, da han i 

forvejen har for meget publicitet, og derfor en meget lang venteliste, hvilket er en generel 

konsensus for alle psykiatere. Psykoterapeuten kan derimod godt bruge den, da de ikke sidder 

med en lige så lang venteliste, da de blandt andet ikke er oplyst på oversigter som Sundhed.dk. 

Sammenholdning synspunkter i relation til produktet 

Følgende afsnit tager udgangspunkt i tidligere analyseret synspunkter, herunder èt patient 

synspunkt, ét behandler synspunkt og ét lægefagligt synspunkt. Synspunkterne ses i forhold til 

det udarbejdet produkt, herunder hvorvidt produktet afhjælper, de konkluderet problemer.  

 

Overordnet er begge patienter enige i, at det sværest er at finde den rette behandler, og anser 

derfor dette som største problem. Ud fra analysen af processen, er grunden til dette problem, at 

der ikke er tilstrækkelig information til at kunne hjælpe patienterne. Begge patienter har ikke 

vidst, hvor man skulle gå hen efter man har fået en henvisning, og følte sig derfor overladt til 

sig selv. Med gruppens hjemmeside, kunne dette problem været undgået, idet man gennem 

andre patienters anbefalinger og behandlernes profiler, nemmere kan finde den rette behandler. 

  

Kigger man derimod på behandlernes synspunkter på den nuværende proces, mener de, at det 

er ventetiden, der forholder sig mest problematisk. Ofte forholder det sig således, at hvis 

 
128 (Bilag 5, 30 oktober, 2021, Q45 & A45) 
129 (Bilag 5, 30. oktober, 2021, Q46 & A46) 
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patienter skal vente, risikerer deres tilstand at forværres. Det er et problem som behandlerne 

ser kritisk på og derfor mener psykoterapeuten, at der også bør henvises mere til psykologer og 

psykoterapeuter130. Hjemmesiden er udarbejdet på baggrund dette, hvorfor alle fagpersoner 

skal tilknyttes appen. 

  

I forhold til forbedringer for den nuværende proces, mener patienterne, at der mangler overblik, 

brugervenlighed, referencer og opdeling for at få et mere overskueligt system i processen med 

at finde den rette behandler. På baggrund af patienternes interviews, støtter deres synspunkter 

gruppens hjemmeside. Det gør de da hjemmesiden vil indeholde uddybende profiler af 

behandlere, anbefalinger af andre patienter, filter søgninger og generelt et overblik over, hvem 

behandlerne er. Patienterne giver udtryk for, at dette vil være en god ide for at forbedre den 

nuværende proces131. 

  

Ovenstående kan dog ikke sige om behandlerne. Både psykoterapeuten og psykiateren mener 

som udgangspunkt ikke, at der er et behov for en hjemmeside132. Skulle behovet alligevel opstå, 

er det kun til gavn for patienterne og psykoterapeuterne133. Lægen har ligeledes den samme 

holdning som de to øvrige behandlere. Lægen mener, at processen fungerer fint, og ser derfor 

ikke et forandringsbehov. Derudover mener lægen, at Sundhed.dk er et godt system, da 

indholdet er fagligt anerkendt, evidensbaseret og som jævnligt opdateres134. 

  

I relationen til forholdet mellem patienter og behandlere, peger patienterne på to ting, der er 

vigtige. For det første, at det er et rart miljø, patienten er i. For det andet, at der er en flydende 

samtale og god connection mellem patient og behandler. I analysen kommer det til udtryk, at 

patient 1 ville føle sig mere tryg i hyggelige lokaler samt at betalingsproceduren blev foretaget 

mere diskret. Patient 2 kommer mere ind på samtalen og udtrykker, at det er rart også at kunne 

grine med sin behandler. Generelt have en flydende samtale med en forstående og lyttende 

behandler135. 

  

 
130 (Bilag 5, 30. oktober, 2021, Q7 & A7)  
131 (Bilag 2, 11. november, 2021, Q12 & A12)  
132 (Projektrapport: Udfordringerne ved at få klinikker og behandlere til at bruge hjemmesiden)  
133 (Bilag 5, 30. oktober, 2021, Q46 & A46) 
134 (BIlag 1, 8. november, 2021, Q6 & A6) 
135 (Projektrapport: Vigtige elementer under et behandlingsforløb) 
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Behandler har, i relationen til forholdet mellem patienter og behandlere, et andet perspektiv. 

Ifølge en undersøgelse, der blev nævnt i analysen, vurderer behandlerne patientinddragelse som 

en vigtig faktor for et godt behandlingsforløb136. Dette syn er lægen også enig i, da lægen 

forklarer, at det er svært for behandlere, når patienter kommer med indstillingen om at blive 

’kureret’ efter få gange137. Dog er det også vigtigt for behandlerne, at der er en god relation og 

man kan tale godt med sine patienter, hvilket psykoterapeuten blandt andet nævner138. Derfor 

vil det være en fordel, for patienter, fra start af at få den rigtige behandlere, hvilket man kan 

gøre gennem anbefalinger og uddybende beskrivelser på gruppens hjemmeside. Det vil også 

være en hjælp for behandlere, som dermed kan bruge mindre tid på patienter de ikke kan 

hjælpe, og mere tid på patienter som de kan hjælpe. 

  

Patienterne har gennem deres behandlingsforløb gjort sig nogle erfaringer. I analysen kommer 

det frem, at begge patienter havde svært ved at anerkende, at de havde brug for hjælp139. Dette 

er en vigtig erfaring i forhold til, at hjemmesiden skal gøre det nemmere og hurtigere for 

patienter at få hjælp. Dertil oplevede begge patienter, at de havde svært ved at finde en 

behandler. De stod overladt til sig selv og måtte søge anden hjælp, end de få og korte sætninger, 

der står om en behandler på nuværende hjemmesider, for at finde en behandler140. Patient 2 fik 

hjælp af sin mor for at finde en behandler, da han ikke selv vidste, hvordan han skulle finde en 

god behandler141. Allerede her støder patienterne derfor på to store udfordringer inden de 

overhovedet når indenfor hos en behandler. At skulle erkende, at man har brug for hjælp og 

dernæst have problemer med at finde den rette hjælp. 

  

Derudover har begge patienter været ude for et behandlerskift, hvilket derfor kan tyde på, at 

dette er et normalt problem. Patient 2 har været ude for tre psykologskift, hvor patient 1 stod i 

den situation, at han ikke vidste hvor svært det ville være at finde en ny behandler eller om han 

overhovedet havde brug for det142. Som før nævnt i analysen siger det noget om, at det er meget 

normalt for patienter at skifte behandler, men også at, der ikke er de rette midler til at finde den 

rette behandler. 

 
136 (Projektrapport: Vigtige elementer under et behandlingsforløb) 
137 (Bilag 1, 8. november, 2021, Q10 & A10) 
138 (Bilag 5, 30. oktober, 2021, Q16 & A16) 
139 (Projektrapport: Erfaringer af henvisningsprocessen) 
140 (Bilag 2, 11. november, 2021, Q9 & A9)  
141 (Bilag 4, 5. november, 2021, Q6 & A6)  
142 (Bilag 2, 11. november, 2021, Q10 & A10)  
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 Psykoterapeuten har, blandt andet, erfaret, at i nogle tilfælde har patienter brug for en mentor 

i stedet for en behandler, idet nogle patienter har brug for mere hjælp til at fungere i et 

samfund143. Dette vil gruppens hjemmeside kunne være en løsning på, da den også vil 

indeholde flere forskellige dele af psykiatrien. På den måde vil det mindste en masse ventetid 

ved behandlere. 

 

Ser man på hvorfor udviklingen er sket, i forhold til den store stigning af patienter fra 2009 til 

2018, kan det overordnet skyldes, at flere studerende er begyndt til psykolog. Der er sket en 

stor forandring, i og med, at der er kommet en kultur, hvor det er blevet socialt accepteret at gå 

til psykolog. Dermed kan dette til dels forklare stigningen af patienter, men samtidig også, at 

der er længere ventetid hos behandlere. Psykoterapeuten, fra en af interviewene, mener dog, at 

det vil være bedre, hvis studerende gik til veninder, eller andre, i stedet for behandlere. 

Eftersom det er mange studerende, der er tale om, vil det kunne aflaste systemet, hvis de fik 

hjælp andetsteds fra. Psykoterapeuten mener også, at studerende har brug for andre midler til 

at hjælpe dem videre end behandlere kan give dem144.  

 

Det er dog ikke kun studerende, der skyldes den store stigning, men lidelser som ADHD, ADD 

og depression er også diagnoser, som fylder mere i dag end det har gjort før. Det er dog kun en 

mindre del af forklaringen for stigningen, hvorimod stigningen, i stor grad, skyldes, at 

studerende er blevet mere dominerende145. 

  

Ud fra emnerne proces, forbedringer, relation og erfaringer er gruppen kommet frem til 

forskellige synspunkter og perspektiver på hvordan den nuværende proces fungerer i praksis. 

På tværs af de forskellige synspunkter på kan man udlede, at patienterne mangler en nemmere 

og bedre måde at komme igennem behandlingssystemet på, hvilket gruppens hjemmeside vil 

være en oplagt løsning på problemet. Behandlerne ser dog ventetiden som det største problem 

og mener, at de nuværende hjemmesider fungerer fornuftigt nok. De kan dog godt se fordelen 

for patienter, hvilket er grunden til, at de i så fald bakker op om det nye produkt design som 

gruppen har designet. Ergo vil de samarbejde til fordel for patienterne. Dertil ses der også en 

mindre forklaring på hvorfor der er kommet flere patienter til, hvilket, i høj grad, skyldes 

 
143 (Bilag 5, 30. oktober, 2021, Q34 & A34)  
144 (Bilag 5, 30. oktober, 2021, Q21 & A21)  
145 (Bilag 3, 30. oktober, 2021, Q25 & A25) 
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studerende, der er kommet i behandling. Der kan udledes, at det skyldes, at studerende er blevet 

bedre til at søge hjælp. 

Udfordringer i relation til, hvordan man sikrer at patienter skriver 

anbefalinger. 

En af de interviewede patienter nævner i sektionen, omhandlende forbedringer, at han tror 

hjemmesiden kan være hjælpsom. En af de store udfordringer er dog at få folk til at gå ind og 

skrive anbefalinger. Produktet er foruden, tidligere nævnt behandler oversigt, bygget op 

omkring brugerprofil og efterfølgende anbefalinger. Uden brugere, der vender tilbage for at 

skrive anbefalinger, er der ikke et velfungerende produkt. For at belyse denne udfordring, har 

der været fokus på følgende arbejdsspørgsmål: “Hvordan sikrer man, at patienter benytter 

løsningen?”. Trods det i forbindelse med interview med læge, er blevet udtalt, at mange 

personer ikke bryder sig om at blive presset med information146, vil nedenstående afsnit tage 

udgangspunkt i teori fra kurset Design og Konstruktion, herunder relevante nudges under 

adfærdsdesign147. Det vil i afsnittet blive diskuteret, hvorvidt nudges er en god måde at sikre 

udførelsen af anbefalinger, herunder fordele og ulemper ved brugen.   

En af de nudges, som udarbejdet hjemmeside, kan gøre brug af, er påmindelser. De såkaldte 

påmindelser, kan, blandt andet, bruges ved at sende beskeder eller mails til brugerne. 

Beskederne kan bestå af små beskeder, hvor der står “Husk anbefaling” eller “Hjælp andre”.  

Fordelene ved at gøre brug af påmindelser er, at det sikrer færre forglemmelser. Hjemmesiden 

kan gennem denne metode mindske antallet af manglende anbefalinger, der skyldes, blandt 

andet, en travl hverdag. En anden fordel, i forlængelse af forglemmelser er, at påmindelser også 

minder folk, der ikke har benyttet platformen i lang tid om, at de mangler en anbefaling. Trods 

fordelene ved brugen af påmindelser, er der ligeledes ulemper. Ulemperne ved brugen af 

påmindelser er, som kort nævnt i introduktionen, at det på sin vis presser folk til at bruge 

hjemmesiden. Såfremt brugerne føler sig presset, kan det have en negativ indvirkning på den 

generelle brug af platformen, herunder, at den bliver valgt fra. En anden ulempe ved brugen af 

påmindelser er, at i stedet for brugerne føler sig presset, bliver brugerne i stedet blot trætte af 

 
146 (Bilag 1, 8. november, 2021, Q7 & A7) 
147 (Projektrapport: Metode ¶ Adfærdsdesign, Nudges) 
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at få påmindelser. Dette kan i lighed med ovenstående ulempe, i værste tilfælde føre til, at 

hjemmesiden ikke bliver brugt.  

En anden måde at benytte nudges på, er gennem forudsætnings strategier, der kort fortalt, er en 

måde at bestemme brugernes handlinger på148. En måde hjemmesiden kan gøre brug af dette, 

er ved login på hjemmesiden. Såfremt en bruger logger på hjemmesiden efter opstart eller 

afsluttet forløb, vil der poppe en notifikation op, hvor brugeren har muligheden for at skrive en 

anbefaling, eller trykke kryds, for at lukke fanen. Såfremt brugeren ikke vil besvare disse 

spørgsmål, skal der aktivt lukkes en fane.  Fordelen ved at gøre brug af dette er, at det tvinger 

brugeren til at afvise handling, og dermed ligeledes tage stilling til det. Derudover er det i 

lighed med førnævnte påmindelser, en metode til at minde brugerne om anbefalingssystemet, 

og dermed mindske tilfældet af forglemmelser. Ulemperne ved brugen af nævnte 

forudsætnings strategi, er dog, at det hurtigt kan føles som et “salgstrick”, hvilket strider imod 

formålet med produktet. En anden ulempe er, at det irriterer brugerne, og de som resultat af 

dette ikke gider bruges hjemmesiden.  

Ved at sætte ovenstående fordele og ulemperne op mod hinanden, kan det argumenteres for, at 

ulemper er relativt signifikante, hvorfor nudges bør fravælges. Omvendt kan der ligeledes 

argumenteres for, at vigtigheden af anbefalingerne opvejer ulemperne. Grundet dette, er brugen 

af nudges i andre sammenhænge påset, herunder, blandt andet, brugen i appen Nuna.149 Nuna 

er en app, der hjælper folk med at forbedre deres personlige velvære, via værktøjer, som dagbog 

og online samtaler med en AI. Nuna benytter nudges ved selv at lade brugeren sætte 

forudsætninger for, hvornår på dagen, de vil have appen til at sende en notifikation, og dermed 

påbyde, at brugeren åbner appen. En notifikation, som den Nuna sender kunne eksempelvis 

være ”Hej (brugerens navn) hvordan har du det i dag?”. I relation til projektets produkt, kan en 

løsning med inspiration fra Nuna være, at brugerne også selv kan vælge, hvornår de får 

notifikationer, og hvornår de skal ind og tjekke/opdatere deres profil.   

Ud fra ovenstående diskussion, kan det konkluderes, at brugen af nudges både kan have fordele 

og ulemper. Nudges kan være en hjælp for at sikre anbefalinger, dog kan det ligeledes have 

negativ indvirkning på formålet, og det risikeres, at folk vælger hjemmesiden fra.   

 
148 (Projektrapport: Metode ¶ Adfærdsdesign, Nudges) 
149 (Nuna.ai, n.d.) 
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Perspektivering 

På baggrund af gruppens opgave er der blevet gjort nogle refleksioner over hvad gruppen kunne 

have gjort anderledes. Gruppen har undervejs gerne ville have, at hjemmesiden også skulle 

indeholde nudges. Ergo, at patienter bliver belønnet for at have skrevet en anbefaling, så 

hjemmesiden har større mulighed for at virke og der faktisk vil blive skrevet anbefalinger. 

Gruppen har dog haft svært ved at finde gode og relevante nudges på grund af tidspres og har 

derfor ikke udforsket mulighederne ordentligt. 

  

Gruppen startede projektet med at udvikle på idéen om en chat funktion på hjemmesiden, 

således patienter har mulighed for at tale med andre patienter. Først virkede det som en god 

idé, da patienterne ville have en mulighed for at relatere til hinanden og snakke med andre om 

hvad de går igennem. Dog fandt gruppen hurtigt ud af, at det også kunne have en negativ 

konsekvens ved, at det potentielt vil ende i mudderkastning. Ergo, at man har at gøre med 

patienter, der måske ikke er mentalt stabile og derfor strider mod hinanden. Gruppen 

overvejede forskellige metoder til, at man kan undgå dette ved, for eksempelvis, en såkaldt 

overvågningsfunktion. Den såkaldte overvågningsfunktion skulle bestå af en computer, der 

søger efter udvalgte ord i chatten. Såfremt disse ord findes i en chat, skulle en rapport dannes 

og sendes til administrationen for nærmere gennemgang. Overvågningsfunktion blev inspireret 

fra chatfunktion i computerspil. Årsagen til denne løsning ikke blev implementeret skyldes 

blandt andet, at der er nogle etiske udfordringer ved at overvåge personlige samtaler. 

Derudover er der en del administration arbejde, og gruppens erfaring fra computerspil er, at 

hensigten bag overvågningsfunktion er god, dog fungerer den mindre godt i virkeligheden. Ud 

fra ovenstående kom gruppen frem til, at funktionen ville kræve en del arbejde, men ikke have 

den ønskede effekt, hvilket er hvorfor denne idé blev tilsidesat.   

  

Derudover har gruppen lavet en række interviews for at få evidens til problemstillingen. På 

grund af tidspres blev det kun til fem interviews. Havde gruppen haft mere tid og/eller 

struktureret tiden bedre, ville opgaven have indeholdt flere interviews og større respondenter 

af spørgeskemaet. Således der i opgaven havde været en dybere viden om hvordan 

holdningerne til den nuværende proces forholder sig.   

  

På grund af manglende tid har det ikke været muligt at evaluere på mere end fem personer. 

Dog har det stadig givet gruppen indblik på forbedringer af produktet. Desuden var det en bred 
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aldersgruppe og dermed var det muligt at få konkret feedback på hvad der skal forbedres, 

således alle aldersgrupper bliver tilfredsstillet og derfor større chance for, at flere vil benytte 

sig af produktet. Dertil vil gruppen endnu engang gerne gøre det klart, at på grund af tidspres, 

blev der kun interviewet fem personer, og holdninger derfor ikke nødvendigvis kan 

generaliseres. Der er nogle gode pointer, men der er risiko for, at disse pointer ikke viser den 

generelle holdning. Hvis gruppen havde haft mere tid, så havde der blevet foretaget flere 

interviews og større respons på spørgeskema for at sikre evidensen og dermed kvaliteten. 

  

Metodemæssigt har storyboard og CCM haft en betydelig rolle for produktet. CCM’et har også 

haft en vigtig rolle i udviklingen af produktet. Det er ved hjælp af denne metode, at gruppen 

har formået at finde årsager og konsekvenser for problemstillingen. Derefter har gruppen kunne 

designe et produkt, der kan løse konsekvenserne og dermed aflaste behandlingssystemet. 

Derudover har storyboardet været en stor hjælp i forhold til hvordan produktet skal fungere i 

praksis. Med det har det været muligt at gå helt i dybden fra start til slut med hvordan produktet 

virker. 

 

Gruppen havde, som tidligere nævnt i afgrænsningsafsnittet, store overvejelser om hvorvidt 

personer uden en henvisning skulle have adgang til vores hjemmeside og dens funktioner. Der 

blev besluttet, at det ikke skulle være en realitet for nu, da der ikke ville være nok tid til at 

implementere det med den ønskede kvalitet. Men, hvis der bliver arbejdet videre med dette 

projekt efter afleveringen samt eksamen, ville det være en af de første ting, der blev kigget på. 

Det ville gøre hjemmesiden langt mere tilgængelig, og det ville være et godt hjælpemiddel til 

dem, der ikke har det så godt med at tage til lægen først, for at få en henvisning, og ville derfor 

bringe brugbarheden af vores platform op.  
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Konklusion 

Gruppen kan ud fra de foretagende analyser af interviews, samt indsamlingen af relevant 

litteratur, konkludere, at processen fra man får en henvisning til, at man er færdig med et forløb 

hos en psykolog, ikke fungerer optimalt ud fra en patients synspunkt. Forståelsen af hvordan 

processen skulle fungere, er noget, der har ændret sig meget gennem udarbejdelsen af dette 

projekt, da der hele tiden kom nye faktorer ind, som interviews, ny data og litteratur. Ud fra 

den viden, der er opnået ved indsamling af empiri, og ud fra den teori og metode, der er brugt, 

har gruppen lavet det produkt, der forholder sig som den bedste designløsning. Denne 

designløsning giver det bedst mulige svar på problemformuleringen, der blev arbejdet ud fra, 

hvilket lød således: “Hvordan kan man udarbejde en brugervenlig portal til mennesker med 

mentale udfordringer, der ønsker at modtage professionel hjælp?”.  

 

Under analysen af interview, er det blevet konkluderet, at der især ud fra en patients synspunkt, 

er nogle problemer ved den nuværende behandlingsproces. Disse problemer består, blandt 

andet, af den lange ventetid, der er ét resultat af en stigning i patienter. Manglede overblik over 

hvilken hjælp de kan få samt hjælpemidler såsom Sundhed.dk ikke giver den nødvendige viden. 

Med henblik på disse problemer, har gruppen udarbejdet et produkt, som består af en 

hjemmeside, der er nem for nye patienter at bruge, og som også indeholder alt de har brug for. 

Den indeholder blandt andet anmeldelser af behandlere, som bliver filtrerede ud fra hvilken 

relevans de har for den enkelte patient. En oversigt over behandlere, hvor der kan filtreres 

mellem professioner. Samt en profilside, hvor patienter kan finde personlige oplysninger, 

information om nuværende forløb og henvisninger.  

 

Gruppen har forsøgt at få produktet afprøvet i praksis, ved hjælp af evalueringer. På trods af få 

afprøvninger, var resultaterne af evalueringerne positive. Gruppen erfarede mangler, fejl og 

mindre ting, der kunne forbedres, såsom en mangel, der består af en knap for “Dit forløb” på 

forsiden, hvilket der sidenhen er tilføjet. Efter dette kan der konkluderes, at produktet opfylder 

problemformuleringen hvilket var, at den skulle være intuitiv for nye brugere, og indeholde 

den nødvendige information, så patienter kan foretage det rette valg af behandler så hurtigt, 

som muligt i processen.  

 

Produktet, er en hjemmeside, og er gruppens forsøg på at lave en sundhedsplatform, der kan 

optimere den nuværende proces, så flere får den hjælp, de har brug for.   
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