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Abstract 
When returning home after deployment, veterans attempt to resume their normal life, whether 

that involves getting another job or attending another position in the military. Some veterans 

unfortunately return with Post Traumatic Stress Syndrome (PTSD), which makes it difficult 

to settle back into everyday life and function without distress. Treatment is offered to the 

returning veterans, and today about 10% of them develop symptoms of PTSD within 2,5 - 6 

years after deployment. However some veterans do not turn up for the appointments to 

receive the treatment they need. 

This paper will focus on these veterans in an attempt to create a tool to support them 

in the process of getting the help that they need. Furthermore to inform them about their 

already existing options and how to utilize them.  

This paper will determine what PTSD is and how it affects the individual veteran. 

Furthermore it will be accounted for why our prototype is an app, and how we have applied 

the iterative process to develop the final product, based on the knowledge gathered from 

multiple interviews with experts.  

It will be discussed whether an app as a tool is the best solution, including the risk 

involved with distancing the veteran from the environment around her or him. At last the 

ethical aspect of the design will be considered and the legal complications connected to 

General Data Protection Regulation (GDPR).  
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1. Indledning 
Post Traumatic Stress Disorder eller PTSD, er en udbredt psykisk lidelse, som typisk opstår 

efter traumatiske hændelser. De traumatiske hændelser kan være forskellige fra person til 

person og i forskellige grader. Det er blandt andet en af grundene til at symptomerne ses 

forskelligt hos de PTSD-ramte individer. Ifølge Region Syddanmark møder flere PTSD-

ramte veteraner ikke op til behandling, hvilket er et problem, da sygdommen kan forværres 

(Region Syddanmark, “Telepsykiatri…”, regionsyddanmark.dk). Derudover vurderer 

Veterancentret, at cirka 10 procent af danske soldater udvikler symptomer på PTSD eller 

depression, efter de har været udsendt (Anne-Mette, 21.6.2019, ptsdidanmark.dk). Hvordan 

kan man få PTSD-ramte veteraner til at opsøge behandling eller hjælpe sig selv, samt hjælpe 

dem der er blevet diagnosticeret med PTSD og ikke ved hvad de skal gøre nu? Disse 

spørgsmål er motivationen bag dette projekt og leder til følgende problemformulering: 

Hvordan kan behandlingen af PTSD gøres lettere tilgængeligt gennem teknologisk design? 

 

Målet er at udvikle en prototype af en app, baseret på tilegnet viden om hvad det indebærer at 

være en PTSD-ramt veteran. Denne app vil fungere som et redskab til veteranerne, som de 

kan benytte i deres hverdag og som led i deres behandling. App’en er både rådgivende og 

informativ, idet det giver de udsatte borgere en kommunikativ platform med deres 

kontaktperson uden fysisk fremmøde. De PTSD-ramte veteraner får muligheden for at få den 

nødvendige hjælp inden for trygge rammer og i eget tempo. I projektet vurderes der om 

denne løsning vil have en ønsket effekt, ud fra kvalitative undersøgelser og etiske 

overvejelser.  

 

Da projektet tager udgangspunkt i udviklingen af et redskab til PTSD ramte borgere, forankre 

problemstillingen sig dermed naturligt i dimensionen ”Design og Konstruktion”. Ved hjælp 

af CCM (Coloured Cognitive Mapping), udledt hvilke problemer designet skal løse, samt 

med inspiration fra Donald Schöns teori om iterativ proces, udvalgt de vigtigste funktioner.  

 

Formålet er at skabe en mulighed til de veteraner, der ikke ønsker at have fysisk kontakt med 

en behandler. Da projektet omhandler psykisk sårbare individer, vil de etiske aspekter af 

projektet blive vurderet, dermed er dimensionen, ”Subjektivitet, teknologi og samfund” 

inddraget. Eftersom produktet er afhængigt af det teknologiske og samfundsmæssige aspekt, 
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for at kunne blive en succes, kombineres design og teknologi, for at skabe en løsning, der kan 

være behjælpelig i flere tilfælde. 

 

I problemfeltet redegøres der for følgende: 

- Hvad er PTSD 

- Hvad er en veteran 

- Hvordan optræder PTSD er hos veteraner.  

Alle tre emner er centrale for at få en forståelse af den målgruppe der arbejdes med i 

opgaven. Dertil bliver der redegjort for hvad en app er, samt hvilke funktioner og muligheder 

en app kan tilbyde. I denne forbindelse bliver der redegjort for hvilke regler der gør sig 

gældende i forbindelse med GDPR (General Data Protection Regulation).  

 

På baggrund af Donald Schöns teorier om iterativ praksis og erfaring, er en prototype blevet 

produceret i form af en app. Derudover vil der blive reflekteret over de etiske overvejelser 

bag projektet, ved brug af etikbegrebet og moralfilosofi.  

 

For at indsamle nyttig viden og empiri, benyttes kvalitativ metode i form af semistruktureret 

interviews. Dertil vil en gennemgang af interview-teknik, samt et afsnit om transskribering, 

forklare processen bag interviews i denne opgave. Dernæst vil et afsnit vedrørende CCM 

(Coloured Cognitive Mapping), forklare ideen til projektets første prototype. 

 

På baggrund af storyboard-teknikken, er der gennem flere iterationer blevet undersøgt hvilke 

funktioner den endelige prototype skal indeholde, for optimalt at kunne tilbyde bedst mulig 

støtte og ønsket effekt. Herefter vil en gennemgang af interviews med ekspertkilder, belyse 

den essentielle viden, der har givet indsigt i forhold til målgruppen og dermed har haft 

indflydelse på det endelige produkt. 

 

Til slut diskuteres både fordele og ulemper ved en app løsning, samt mulighederne en 

teknologisk platform kan tilbyde. I denne sammenhæng vil etikken bag udviklingen af en 

app, som hjælpende tiltag til veteraner med PTSD, blive vurderet. Slutteligt vil en konklusion 

opsamle projektet og afrunde opgaven. 
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1.1 Problemformulering 
Hvordan kan behandlingen af PTSD gøres lettere tilgængeligt gennem teknologisk design? 

 
 

1.2 Problemstillinger 

- Hvad skal produktet kunne tilbyde de PTSD-ramte veteraner? 

- Hvorfor er det en fordel at benytte app'en som løsning? 

- Redegør for hvad PTSD er, og hvordan PTSD ses hos veteraner 

- Redegør for hvad en app er 

- Undersøg om produktet er en god løsning 

- Diskutér om app’en er en effektiv løsning 

- Diskutér etikken ved projektet 
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2. Problemfelt 

2.1 Posttraumatisk stresssyndrom 

Posttraumatisk stresssyndrom, PTSD, er en psykisk sygdom som opstår hos nogle individer 

efter traumatiske hændelser.  En traumatisk hændelse betegnes som en hændelse hvor 

individet viser frygt, rædsel eller hjælpeløshed mm. som en reaktion på en absurd situation. 

Mange mennesker bliver igennem deres liv udsat for traumatiske hændelser, som giver en 

kortvarig ubehag/stress. Deres trauma forbliver som et ubehageligt smertefuldt minde, men 

påvirker ikke individets dagligdag destruktivt. Det er et estimat fra veterancentret at ca. 10% 

af danske veteraner udvikler PTSD symptomer, som konsekvens af udsendelse. Dog med stor 

variation på tværs af udsendelser. (Veterancentret, “PTSD…”, s. 4) 

PTSD opstår på baggrund af tragiske hændelser, men individet kan opleve yderligere 

sårbarhed af medvirkende faktorer. Disse kan være andre psykiske lidelser eller personlige 

omstændigheder præget af miljø, såsom skilsmisse, gæld eller svær opvækst. Allerede 

eksisterende problemer med depression, stofafhængighed eller problemer med hukommelsen, 

kan bidrage til forværring af symptomer.  

Symptomerne på PTSD ses forskelligt hos de diagnosticerede individer, men et 

gennemgående symptom er kommunikationsproblemer, når det kommer til at udtrykke deres 

tanker og følelser. Mange oplever en følelsesmæssig distancering, og mangel på kontrol over 

stressende situationer, som leder til ængstelige og irritable udbrud. Nogle PTSD ramte 

oplever at følelserne tilknyttet deres traume, er for overvældende og ubehagelige til at kunne 

håndtere i nuet og vælger derfor at undertrykke disse for at opnå en form for kontrol. Det er 

også forskelligt for den ramte hvornår PTSD-symptomerne fremtræder. Nogle oplever 

symptomerne i korte perioder af deres liv, mens andre er påvirket i længere tid. 

Inden for PTSD kan symptomerne deles op i tre centrale områder: arousalsymptomer, 

genoplevelsessymptomer og undgåelsessymptomer. Følgende afsnit vil afklare disse tre 

symptomer. 

Arousalsymptomer er en konsekvens af at et individ har været udsat for en traumatiserende 

situation, hvilket får personens psyke og krop til ubevidst at arbejde sammen uafhængigt af 

personens egen vilje. Det resulterer i at individet befinder sig i en konstant tilstand af 

alarmberedskab, som betyder at vedkommende hele tiden er på vagt overfor potentielle fare, 
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som ofte relaterer til den traumatiske hændelse de tidligere har oplevet. Dette gør at 

umiddelbart harmløse hændelser, som høje lyde, bestemte lugte eller steder, kan udløse en 

voldsom reaktion fra den PTSD-ramte. Dette kan føre til mangel på selvkontrol, og udløse en 

række legemlige symptomer som rastløshed, mindsket søvn, hjertebanken og forhøjet 

blodtryk. (veterancentret, “PTSD…”, s. 5) 

Genoplevelsessymptomer er et centralt symptom, når det kommer til diagnosen af PTSD. Når 

et individ har været udsat for så voldsomme hændelser, vil personen genleve enten hele eller 

små brudstykker af dette traume i form af flashbacks. Dog kan traumet også forekomme som 

mentale billeder, som ofte vil være mens individet er i vågen tilstand. Dertil er mareridt, som 

forekommer i søvntilstand. Denne konstante genoplevelse af det samme traume kan forårsage 

tvivl hos individet, som vil forsøge at finde en logisk grund til påførelsen af traumet. Det kan 

være i form af spørgsmål som: ’’Hvorfor mig? Hvordan skete dette? Kunne jeg have ændret 

situationens udfald?’’. Genoplevelsessymptomerne og den konstante tvivl, kan på længere 

sigt påvirke individets tanker og mindset, som efterlader en opgivende følelse og en tvivl på 

forbedring. (Veterancentret, “PTSD…”, s. 6) 

Undgåelsessymptomer kommer også som en naturlig konsekvens af de to foregående centrale 

symptomer. Her er der tale om at den PTSD-ramte forsøger at holde sig væk fra sociale 

aktiviteter, og så vidt muligt prøver at undgå situationer der kan frembringe minder i 

forbindelse med deres trauma. Dette kan føre til isolering fra omverdenen, som dermed 

efterlader individet alene med deres egne tanker og kan medføre en fremmedgørelse af sin 

egen krop. (Veterancentret, “PTSD…”, s. 7) 

 

2.2 Hvad er en veteran? 
”En veteran er en person, der på baggrund af en beslutning truffet af Folketinget, Regeringen 

eller en minister har været udsendt i mindst én international mission.” 

(Veterancentret, “Definition og antal veteraner i Danmark”, veterancentret.dk) 

  

”Ved en veteran forstås en person, der – som enkeltperson eller i en enhed – har været 

udsendt i mindst én international operation. Personen kan fortsat være ansat i forsvaret, men 

kan også være afgået fra organisationen og overgået til det civile uddannelsessystem, 

arbejdsmarked eller andet.”, 

(Forsvarsministeriet, 9.2016, fmn.dk) 
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På baggrund af ovenstående citeringer kan det forstås at en veteran er et individ, der har 

været udsendt i udlandet og er hjemvendt efter at have gjort tjeneste. Det betyder ikke at 

‘veteran’ defineres som en soldat der vender hjem fra krig med PTSD, som flere måske har 

en bred opfattelse af. Flere veteraner fortsætter med at arbejde i forsvaret efter de er 

hjemvendt, og andre videreuddanner sig ofte inden for samme felt. Nogle veteraner opsøger 

nye uddannelsesmuligheder og foretager dermed et karriereskift. 

 

 

2.3 PTSD hos veteraner 

Som udsendt soldat på internationale missioner, er der en risiko for at ende i vanskelige 

situationer. Dette kan indebære at soldaten skal handle under pres i voldsomme omgivelser, 

og som resultat af dette kan de opleve enten vold eller dødsfald på tæt hold. Disse oplevelser 

kan efterlade indtryk, der for nogle veteraner kan være svære at processere. Dette kan føre til 

efterreaktioner når veteranen vender hjem igen. Den mest sete efterreaktion blandt 

hjemvendte veteraner er PTSD. (Veterancentret, 15.6.2020, veterancentret.dk) 

  

PTSD kan opstå på baggrund af de traumatiske oplevelser veteranerne har været vidne til, 

men uden at bearbejdet disse oplevelser, kan det efterlade en psykisk belastning. Veteranerne 

oplever ikke nødvendigvis efterreaktioner og symptomer på PTSD med det samme, men der 

kan gå flere år før disse kommer til udtryk. Symptomerne kommer for nogle veteraner 

gradvist til udtryk hen over en længere tidsperiode, det kan derfor være svært at anerkende at 

de er psykisk belastede og opsøge hjælp. Det kan være kompliceret at specificere hvor mange 

veteraner der lider af PTSD, da diagnosticeringen kan være vanskelig. Symptomerne kan 

variere og udfordringerne er derfor subjektive for den enkelte veteran. Det kan derfor i denne 

sammenhæng være vanskeligt at opfordre disse til at søge hjælp, da veteranen ikke altid selv 

er klar over den psykiske belastning de lider under. Dette gør det svært at definere et konkret 

opgørelsestidspunkt. (Veterancentret, 15.6.2020, veterancentret.dk) 

  

”Blandt de 14.609 veteraner, der har besvaret et spørgeskema efter en mission i perioden 

1998-2016, er der 3 procent, der 6 måneder efter mission har PTSD-symptomer. 

ISAF hold 7 er det hold, der er bedst undersøgt mht. PTSD-symptomer. 9,6 procent af de 

danske soldater, der var udsendt til Afghanistan med ISAF hold 7 i 2009, havde et højt niveau 
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af PTSD symptomer to og et halvt år efter hjemkomst, og seks et halvt år efter hjemkomst var 

det tal steget til 13,7 procent. Det skal bemærkes, at ISAF hold 7 var udsat for voldsomme 

kamphandlinger med sårede og omkomne som følge, hvorfor dette holds andel med PTSD 

symptomer ikke nødvendigvis er repræsentativ for alle de ca. 39.000 registrerede danske 

veteraner. 

 Til sammenligning var andelen med et højt niveau af PTSD-symptomer på ISAF hold 15, der 

var udsendt i 2013, 5,5 procent, da de blev undersøgt 2 og et halvt år efter hjemkomst. For 

ISAF hold 10, der ligeledes blev undersøgt seks og et halvt år efter hjemkomst, er andelen 

med højt niveau af PTSD-symptomer 9,8 procent.”  

(Veterancentret, 15.6.2020, veterancentret.dk) 

 

På baggrund af ovenstående data, kan det udledes at flere veteraner vender hjem med PTSD, 

men som tidligere nævnt, kan der gå flere år før symptomerne opfanges. Tallene afspejler 

hvordan ca. hver tiende hjemvendte veteran udvikler PTSD efter 2,5-6 år efter udsendelse. I 

spørgeskemaet understreges det at ISAF hold 7, som var det bedst undersøgte hold, var i 

ekstreme omgivelser præget af vold. Dette betyder at statistikken for dette hold ikke 

nødvendigvis afspejler gennemsnittet for alle hjemvendte veteraner. Her menes det at ikke 

alle udsendte soldater bliver udsat for lignende situationer, eller præget af samme voldsomme 

hændelser. Derfor vil antallet af PTSD ramte veteraner være forskelligt fra hold til hold efter 

udsendelse, alt afhængigt af område og omgivelser.  

 

2.4 Telepsykiatri 

Dette projekt er inspireret af telepsykiatrien, som er psykiatrisk behandling via diverse 

teknologiske enheder. Udviklings- og forskningscentret Telepsykiatrisk Center, er en del af 

psykiatrien i Region Syddanmark og den første af sin slags i Danmark. Centeret blev 

etableret i 2013, og har udviklet en lettilgængelig behandlingsproces for dets patienter, der 

består af: videokonsultationer, internetprogrammer, apps, sensorteknologi, virtual reality og 

forskellige spil. Denne form for virtuel behandling foregår mellem behandler og patient, hvor 

patienten blandt andet skal gennemgå en række behandlingsmoduler ved brug af teknologiske 

værktøjer. Behandlingsforløbet foregår digitalt, hvilket betyder at patienten kan modtage 

behandlingen i eget hjem, eller tæt på hjemmet. Dette kan være en fordel for patienten, da de 
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kan få behandling efter eget behov i trygge rammer.  

(Region Syddanmark, “Telepsykiatri…”, regionsyddanmark.dk) 

 

2.5 Hvad er en app? 

Ordet app er en forkortelse af ordet ’application’, som på dansk kaldes et softwareprogram. 

App’en i sig selv er designet til at blive brugt på smartphones, computere, tablets eller andre 

computerenheder. En apps formål er at hjælpe brugeren med specifikke opgaver, som ofte 

giver systemet den er installeret på ekstra funktioner. Et andet typisk formål app’en kan 

opfylde, er at forbedre allerede eksisterende funktioner i et system.  

(Firmaapps, “Hvad er en app?”, firmaapps.dk) 

 

Ifølge virksomheden Firma-apps varierer apps i både størrelse og kompleksitet, og kan 

principielt bruges til at opfylde ethvert behov. Apps vil ofte benytte sig af funktioner som 

allerede findes på den teknologiske enhed. For eksempel kan en app på baggrund af den 

teknologiske enheds lokation, oplyse om vejrforholdene det pågældende sted. Firma-apps 

påpeger at en central egenskab ved app’en, er at den kan tilgås fra en smartphone. Da de 

fleste brugere har en smartphone ved deres side en stor del af dagen, betyder det dermed at de 

har adgang til funktionerne uanset hvor de befinder sig. 

I kulturministeriet blev der i 2016 lavet en undersøgelse af internetbrug og enheder i danske 

hjem, som belyser hvor stor en del af den danske befolkning, der bruger smartphones. 

(Kulturministeriet, 2016, mediernesudvikling.kum.dk) 
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Ovenstående tabel viser hvor stor en procentvis andel af den danske befolkning, i 

aldersgruppen 16‐89 år, der hen over tre måneder i henholdsvis 2014 og 2015, har brugt en 

mobiltelefon eller en smartphone. (Kulturministeriet, 2016 – figur 10). 

Det er værd at iagttage at tallet er stigende i alle aldre fra 2014-2015, det kan derfor give en 

forudsigelse om at tallet er stadigt stigende. Det kan dog ikke antages uden videre, da tallene 

er forældede og dermed ikke afspejler det nuværende forbrug. Dog kan det på baggrund af 

tabellen udlede at brugen af smartphones og mobiltelefoner er høj på tværs af alle aldre. Da 

veteranerne er et blandet segment, er det derfor centralt at belyse, at smartphones og mobiler 

er udbredt hos alle aldersgrupper. Kulturministeriet fremhæver selv i undersøgelsen, at af alle 

deltagere i op til aldersgruppen “65-74 år”, er den procentvise andel af de der har benyttet 

mobiltelefoner eller smartphones i de pågældende tre måneder, helt oppe på 90%. 

 

2.6 App’ens funktioner og muligheder 

Ved udvikling af teknologi, er der kun få begrænsninger for hvilke funktioner man kan 

inddrage, hermed sagt er der mange muligheder for hvad man kan opnå ved udvikling af en 
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app. Firma-apps har lavet en lang liste af eksempler på funktioner, hvor der her er fremhævet 

nogle enkelte: 

-          Tracking af vores egne og andres sportsaktivitet 

-          Finde vej via kort og lokation 

-          Føre videosamtaler 

-          Tilgå ny viden og information 

-          Tilgå sociale medier 

(Firmaapps, “Hvad er en app?”, firmaapps.dk) 

Ovenstående er blot et uddrag af eksemplerne fra Firma-apps hjemmeside, men er vigtige at 

fremhæve i forhold til prototypens design. Det er nemlig denne brede vifte af muligheder, der 

danner belæg for prototypen. Med utallige muligheder, er der kun få begrænsninger for de 

ønskede funktioner til et støtteredskab designet til PTSD-ramte veteraner. Dog kan den store 

mængde muligheder også anskues som problematisk. Det er derfor nødvendigt at undersøge 

målgruppens problematikker, for at kunne udvælge netop de rigtige funktioner til at opfylde 

de konkrete behov. Inddrages for mange, eller ligegyldige funktioner, vil designet forekomme 

uoverskuelig eller unødvendigt. Funktionerne skal derfor afspejle målgruppens behov for at 

være relevante for designet. 

 

2.7 Hvorfor er app'en et godt redskab? 

For at samle op på ovenstående, er app'en et let tilgængeligt redskab som de fleste af 

befolkningen har adgang til, og som de benytter sig af dagligt. Dermed er det kun en lille 

andel af befolkningen, der ikke vil få gavn af en app-løsning, da en repræsentativ stor andel 

af befolkningen benytter sig af smartphones eller mobiltelefoner. App’en har utrolig mange 

muligheder og fleksibilitet, når det kommer til funktioner, hvilket giver mulighed for at 

dække en lang række behov hos brugeren. 

Det er specielt relevant i forhold til målgruppen, da man med PTSD-ramte veteraner oftest vil 

opleve, at det er subjektivt hvilke tiltag der har effekt for den enkelte. Dertil kan det være 
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fordelagtigt med flere forskellige muligheder til den enkelte veteran. 

(Veterancentret, “PTSD…”, danmarksveteraner.dk).  

Inden for de seneste 10 år har der været et øget fokus på at hjælpe de danske veteraner der er 

kommet hjem fra udsendelse, også ud fra et teknologisk perspektiv. Et eksempel på en af 

disse teknologiske løsninger, er et armbånd med såkaldt ’smart-button’-funktion. Denne kan 

tracke veteranernes helbred og humør ved hjælp af henholdsvist et eller to tryk på en knap, 

der er på armbåndet. Denne data bliver sendt til veteranens behandler og behandleren får 

dermed et detaljeret overblik over hvornår, hvor meget og i hvilken grad veteranen oplevede 

vanskeligheder i løbet af en dagligdag. Behandleren kan på baggrund af dataen herefter 

optimere behandlingen. (Eg Larsen J. m.f., 2017, orbit.dtu.dk) 

Et eksempel på en anden teknologisk løsning, er et projekt der skal kortlægge veteraners 

hjerneaktivitet, ved hjælp af en hætte med elektroder. Dataen udvundet på baggrund af 

veteranens hjerneaktivitet, gør det muligt at skræddersy deres behandlingsforløb. Under 

undersøgelsen får veteranen hætten med elektroder på, mens vedkommende derefter bliver 

bedt om at kigge på en skærm. Når hjerneaktiviteten kunne observeres til at gå i den ønskede 

retning, ville skærmen lyse op i en grøn farve. Ved hjælp af denne teknik var det muligt at 

vende veteranen af med dårlige vaner og usunde tankemønstre. (Dahlin K., 6.2015, 

Forsvarsavisen). En app som hjælpemiddel for PTSD-ramte veteraner, er dog et hidtil nyt 

tiltag og er dermed en ny retning inden for teknologiske løsninger.  

 

2.8 Hvad indebærer en god app? 

App’en kan tilbyde en løsning på mange problemer, og er derfor et godt redskab. En app er 

dog som så mange andre ting kun en god løsning hvis den er designet godt. Nogle af de ting 

der kan sikre at man udvikler en god app, vil i nedenstående afsnit gennemgås. 

‘’Greenerpastures.dk’’ er en hjemmeside som tilbyder hjælp til design og udvikling af apps. 

På deres hjemmeside har de opstillet tre gode råd til udvikling af en vellykket app: 

- De løser lynhurtigt et bestemt behov eller problem 

- De har et vist niveau i design (også kaldet lækkerhed) 

- De kender tydeligvis deres brugere 

(Mikkelsen J., 31.1.2016, greenerpastures.dk) 
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På hjemmesiden “ivaerksaetter.nu”, gives der indblik i hvordan man kan komme godt fra 

start ved udvikling af en app. På hjemmesiden fremgår en fakta-boks der belyser hvorfor 

app’en er et godt valg af redskab, herunder hvad en succesfuld app kræver. Fakta-boksen 

lyder således: 

- App-markedet har oplevet en vækst på 22% fra 2017-2018 i 1.kvartal. 

- Prisen på en app ligger fra 200.000 og op. 

- Det tager mellem 4-12 måneder at udvikle en app. 

- Processen består af en workshop, udviklingsfase, test og release. 

(Bejer D. D. & Feldborg B., “Vil du udvikle en app?”, ivaerksaetter.nu) 

Det første udlæg understøtter hvorfor app’en er en god løsning. De efterfølgende to udlæg er 

belæg for at producere en prototype frem for en funktionsdygtig app, da projektet hverken 

tillader tiden eller midlerne det kræver. Derfor er der i dette projekt fokus på at lave en 

prototype, der skal afspejle mulighederne ved en funktionsdygtig app. Det sidste udlæg er i 

tråd med den iterative proces, som er den proces prototypen er baseret på. 

Domæneviden og fundament 

Ifølge “ivaerksætter.nu” er domæneviden vigtig for at komme godt fra start. Da der arbejdes 

med veteraner, skal der derfor indgå viden, om hvilke problemer app’en kan løse for lige 

netop dem. Ovenstående bliver undersøgt gennem interviews med fagpersoner, der til daglig 

arbejder med veteraner og PTSD eller som har gjort det. (Bejer D. D. & Feldborg B., “Vil du 

udvikle en app?”, ivaerksaetter.nu) 

Dertil påpeger de på “ivaerksaetter.nu”, at det er vigtigt ‘at have sit fundament i orden’. Her 

henviser de til, at man som designer godt kan have et hav af gode ideer til app’ens funktioner, 

men at man bør starte med en app med færre funktioner som fungerer optimalt (ibid).  

 

2.9 Hvad er GDPR? 

General Data Protection Regulation (forkortet GDPR) bliver i daglig tale kaldt for 

persondataforordningen, ifølge “legaldesk.dk”. (Legal Desk, 4.11.2020, legaldesk.dk).  

Det skal forstås som retten til sit privatliv. Det er en EU-lov som gælder på tværs af alle lande 
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der er medlem af EU. Mere specificeret indebærer dette, at alle borgere skal have ret til selv 

at vælge, hvilke oplysninger de ønsker at dele med omverdenen. 

 

2.10 I hvilke tilfælde gælder reglerne for GDPR? 
GDPR er gældende i alle tilfælde hvor personoplysninger indsamles og behandles. På 

’’legaldesk.dk’’ har de opstillet 2 punkter som man skal undersøge, hvis man gerne vil vide 

om regler for GDPR gør sig gældende. 

1.      Undersøge om der er tale om personoplysninger. 

2.      Undersøge om der sker en behandling (databehandling) 

(Legal Desk, 4.11.2020, legaldesk.dk) 

I den forbindelse er det vigtigt at forstå hvornår der er tale om personoplysninger. 

Personoplysninger kan optræde i mange forskellige former: videoer, lyd, billeder, tekst osv. 

Det der kendetegner personoplysninger er, at de kan bruges til at identificere en bestemt 

person, hvilket betyder at oplysningerne har en direkte tilknytning til denne ene person. 

Personoplysninger kan både være mere eller mindre personlige og kan dække alt fra 

individets livret til seksualitet, eller religiøs overbevisning. Her skelnes der mellem 

almindelige og følsomme personoplysninger, hvor første af ovennævnte er almindelige, mens 

de to sidstnævnte er følsomme. Det er specielt de følsomme oplysninger der er fokus på i 

forbindelse med GDPR. (Legal Desk, 4.11.2020, legaldesk.dk) 

Databehandling dækker over alle handlinger som indebærer personoplysningerne. I 

forbindelse med GDPR har “legaldesk.dk” givet en række eksempler, som giver et billede af 

hvilke handlinger der er tale om: 

”Indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller 

ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver 

anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller 

tilintetgørelse.” (ibid).  

Dermed vil der i langt de fleste tilfælde indgå databehandling, hvis personoplysninger af 

nogen art er indblandet. 



V2124788966 

18 

3. Teori 

3.1 Donald Schön og den reflekterende praktiker 
Donald Schön er filosof og professor, han er blandt andet kendt for sin bog ‘Den 

reflekterende praktiker’, der udkom i 1983. Det var i denne bog at Donald Schön indførte det 

centrale begreb: refleksion-i-handling, som han forklarer med sætningen: “Dét at tænke det, 

man gør, mens man gør det”. (Socialpædagogerne, “Uddannelse af den reflekterende 

praktiker”, viden.sl.dk)  

Dette leder til en anden af hans centrale pointer, som er en stor del af det projektet tager 

udgangspunkt i. Schön mener, at man gennem iterativ proces, erfaring, læring og 

praktisering, løbende kan forbedre sit arbejde og blive en ‘reflekterende praktiker’. (Pries-

Heje J., 9.9.2021, noter til slide 8).  

Dette projekt vil gennem forskellige iterationer, komme frem til et endelige design, som skal 

være et støttende tiltag til veteraner. Disse iterationer opnås gennem brug af indsamlet viden 

fra interviews med eksperter på området. 

 

3.2 Donald Schöns teori om iterativ proces 
Donald Schöns teori om iterativ proces benytter erfaring på baggrund af den indsamlede 

feedback af det afprøvede produkt. Dermed er der muligt at forbedre produktet, der i dette 

tilfælde er en prototype af en app. Schöns teori er en formativ evalueringsproces, idet man 

konstant udvikler produktet undervejs i processen, indtil man opnår det ønskede produkt.  

Ifølge Donald Schön kan det være fordelagtigt at skelne mellem forskellige ’levels’ i løbet af 

en designproces. Her er der først tale om at designet er betinget af en ’kompleksitet’. 

Kompleksitetsbegrebet indebærer de mange forskellige ’variabler’, der interagerer med 

hinanden (Schön D. A., 1988, s.2). I dette projekt, kommer kompleksitetsbegrebet til udtryk, 

da der er taget udgangspunkt i en app, der med mange funktioner er afhængig af at 

variablerne spiller sammen. Dette gælder både i forhold til app’en selv, men også de PTSD-

ramte veteraner som er målgruppen. Det er ikke muligt at forudse hvordan disse ’variabler’ 

spiller sammen, og om funktionerne kommer til udtryk som det først var tiltænkt, før 

prototypen bliver afprøvet i praksis.  
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Det næste ’level’ handler om at man som designer altid selv har sat problemrammen for 

designet. Det vil sige at designeren har valgt at fokusere mere på nogle problemer end andre, 

som konsekvens af dette, kan det lede til et subjektivt perspektiv på arbejdsprocessen. Dertil 

understreger Schön hvordan problemrammen hele tiden ændre sig i takt med designeren 

tilegner sig ny viden. Der vil i denne proces opstå nye problemer, når man anskuer designet 

fra nye vinkler. 

Denne arbejdsproces gør sig gældende netop i dette projekt om PTSD og veteraner, da man 

som studerende kun har et begrænset indblik i problematikken, og at projektet dermed er i 

konstant bevægelse. Der opstår derfor et behov for at skabe nye iterationer, så man opnår en 

prototype der kommer så tæt på et funktionsdygtigt værktøj for PTSD-veteraner som muligt. 

Iterativ proces er dermed også specielt relevant i forhold til app’ens udvikling, da det der 

kendetegner en app, er de mange muligheder der findes i form af designforslag. Derfor 

prioriteres valg af funktioner i høj grad, og det kommer til at kræve en længere proces, hvor 

der først til sidst efter længere bearbejdning vil være et endeligt produkt 

 

3.3 Etikbegrebet og moralfilosofi 
Den del af filosofien hvor begreberne ’’etik’’ og ’’moral’’præsenteres, er i moralfilosofien. 

’’Etik’’ stammer fra det græske ord ’’ethos’’ som oversættes til “sædvane”. Ordet ’’moral’’ 

stammer fra det latinske ord ’’mos’’, som ligeledes betyder “sædvane”, dog har de to ord 

forskellige betydninger i moderne sprogbrug. (Hendricks & Pedersen, 2008, s.108) 

Etik beskæftiger sig med de normer der bør være gældende i et fællesskab. Etik søger at 

begrunde eller forbedre den gældende moral, da de eksisterende normer i et fællesskab kan 

være forældet eller urimelige. Hvorimod moral betegner de normer man lever efter i et 

fællesskab, det kan være de eksisterende normer man finder i et samfund eller sociale 

spilleregler der dannes af ens omgivelser. Den moderne moralfilosofi inddeles typisk i tre 

hovedområder: etisk teori, metaetik og anvendt etik. (Hendricks & Pedersen, 2008, s.108) 

 

3.4 Hvorfor etik? 

Videnskaben beskæftiger sig med at angive hvordan verden er indrettet, og etikken stiller 

spørgsmålstegn til hvordan verden bør indrettes. Etikken i videnskaben bliver brugt i forhold 
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til udviklingen og anvendelsen af, hvor man stiller spørgsmål til brugen af en teknologi. 

(Hendricks & Pedersen, 2008, s.10) 

Når man har en etisk holdning, betegnes det som en etisk vurdering eller argument. Etiske 

vurderinger af teknologi bør indeholde en begrundelse for holdningen, korrekt empiri der 

støtter belæg for holdningen, samt klar brug af relevante begreber og frihed for 

dobbeltmorale. Teknologer og designere bør argumentere for hvorfor henholdsvis deres 

forskning eller design er etisk relevant og forsvarligt. Derfor er det centralt at man har en 

begrundelse for hvorfor man anvender den givne teknologi, og at man har saglig viden der 

understøtter den tilkendegivne holdning. Ved brug af præcis anvendelse af centrale begreber, 

og ved at holde objektiviteten i sin begrundelse, undgår man dobbeltmoralen i sin holdning. 

Uden den etiske vinkel vil forskningen vise, at vedkommende ikke viser hensyn til andres 

holdning til designet. (Hendricks & Pedersen, 2008, s.10) 

 

3.5 De etiske teorier og synspunkter  

Etiske teorier beskæftiger sig med hvad der er rigtigt og forkert, ikke rent lovmæssigt, men 

hvordan samfundet mener at man bør udføre den rigtige handling. I det første hovedområde 

etisk teori, er der 3 synspunkter: konsekvensetik, dydsetik og deontologisk etik. (Hendricks & 

Pedersen, 2008, s.109) Dette projekt benytter deontologiske-, konsekvensetik- og meta-etiske 

synspunkter til at diskutere etikken af projektet og der redegøres for følgende: 

Konsekvensetik er det ens handling udløser. Denne etiske teori begrunder at den rigtige 

handling er den handling, der udløser de bedste konsekvenser. Den gode eller dårlige 

konsekvens bliver grundlæggende målt på om konsekvensen forbedrer livskvaliteten. For 

eksempel, kan en god konsekvens udløse glæde, mens en dårlig konsekvens kan udløse 

lidelse hos andre gennem personens handling. Den rigtige handling vurderes derfor på, om 

denne udløser de bedste konsekvenser for individets livskvalitet. (Hendricks & Pedersen, 

2008, s. 110) 

Deontologi er et etisk synspunkt og ofte skelner man mellem absolut og moderat deontologi. 

I moderat deontologi, hævdes det at mennesket har visse grundlæggende rettigheder, for 

eksempel retten til at leve, disse rettigheder betyder at der er bestemte handlinger der er 

forkert at udføre, hvis de krænker andres grundlæggende rettigheder. (Hendricks & Pedersen, 

2008, s. 111) Der er en bestemt grænse for hvornår noget er moralsk forbudt at udføre uanset 
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hvor gode konsekvenserne er, hvorimod i det absolut deontologisk perspektiv menes der at 

handlingen er moralsk forbudt uanset hvor gode konsekvenser det udløser. 

Det andet hovedområde inden for moralfilosofien, metaetik, det handler om at undersøge 

hvad pointen er ved at diskutere etikken af en given handling. Metaetikken i dag indeholder 

forskelligt teori og man skelner ofte mellem to centrale typer af synspunkter. Det ene 

synspunkt begrundes der om etiske vurderinger er sande eller falske, og omvendt kan man 

argumentere for om det giver mening at etisk vurdering kan være sande eller falske, idet det 

er subjektivt om noget er rigtigt eller forkert. (Hendricks & Pedersen, 2008, s.113) 

Metaetik stiller dermed spørgsmålstegn til hvad der erkendes og om det er moralsk sandt eller 

forkert det man erkender. For eksempel, kan man dele ens holdninger om en sag og forklare 

hvorfor man har den holdning, men det ændrer ikke på korrektheden på ens vurdering. 

(Hendricks & Pedersen, 2008, s. 114) 
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4. Metode 
4.1 Indledning til metodeafsnit 
I projektet benyttes kvalitative undersøgelser, idet der bliver arbejdet med interviews. Helt 

specifikt benyttes det ”semistruktureret interview”. Med denne interviewform er der rig 

mulighed for at forberede en række spørgsmål, som der med sikkerhed kommer svar på, for 

at komme frem til den optimale designløsning. Dertil vil der også være mulighed for at 

afvige fra strukturen og stille opfølgende spørgsmål. De pågældende interviews bliver 

optaget og transskriberet for senere at kunne inddrage centrale information og pointer fra 

disse, til brug i resten af opgaven. I projektet bliver der også gjort brug af problemkort for at 

kunne identificere problemet, og dernæst optimere det udtænkte produkt. Derudover 

benyttes etik som metode, for at vurdere designet og etikken af projektet.  

Der redegøres dernæst for nævnte metoder: 

  

4.2 Kvalitativ metode 

Den kvalitative metode dækker over en bred vifte af undersøgelsesmetoder, 

semistrukturerede interviews, deltagerobservationer og fokusgruppeinterview, der alle har det 

til fælles at de opnår en dybere forståelse for emnet man undersøger. I modsætning til den 

kvantitative metode, handler det i højere grad om at have fokus på den enkelte forsøgsperson 

frem for en større undersøgelsesgruppe. Dermed opnår man ofte ved brug af kvalitativ 

metode en ny viden om forhold, som man ikke kan opnå gennem kvantitativ metode, da man 

ikke skal generalisere sig frem til noget. I opgaven ønskes en repræsentativ indsamling af 

data, og det er blandt andet derfor det semistrukturerede interview benyttes. Derudover er en 

høj grad af validitet sikret med den kvalitative metode, som kan være svær at opnå gennem 

spørgeskemaer og større gruppe undersøgelser. 

(Aarhus Universitet, “Kvalitativ metode”, metodeguiden.au.dk) 

 

4.3 Semistruktureret interview 

I opgaven benyttes det ”semistruktureret interview”. Med denne interviewform er der 

mulighed for at forberede en række spørgsmål som der med sikkerhed skal svares på, for at 

komme frem til den optimale designløsning. Man kan med denne metode ændre i strukturen 

på spørgsmålene, hvis intervieweren mener at det i den givne situation vil give bedre mening. 
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Metoden giver derfor også intervieweren mulighed for at komme med uddybende spørgsmål. 

(Aarhus Universitet, “Semistruktureret interview”, metodeguiden.au.dk) 

På denne måde får interviewpersonen i højere grad en oplevelse af at have en flydende 

samtale med intervieweren, frem for at blive udspurgt. I den sammenhæng vil der også være 

fokus på iscenesættelsen af interviewet. Da et interview i denne stil kan have tendens til at 

blive intime og personlige, er der en række etiske spørgsmål der gør sig gældende. Først og 

fremmest er det vigtigt at få afklaret med interviewpersonen, om det er okay at bruge deres 

oplysninger i et forskningsmæssigt perspektiv. Det er netop ikke en selvfølge at 

interviewpersonen ønsker at samtalen skal være en del af et videre forskningsprojekt. 

(Brinkmann S. & Kvale S., 2009, Side 150) 

 

4.4 Interview gennemgang 

Efter der er indgået en aftale med interviewpersonen, hvor vedkommende har givet lov til at 

samtalen bliver brugt som led i et forskningsprojekt, er interviewet klar til at blive fremført. 

Det kan dog være en fordel først at åbne samtalen med lidt “smalltalk”, så der skabes en god 

stemning inden interviewet påbegyndes. Dette knep kan med fordel bruges, i sammenhæng 

med tunge eller følelsesladede emner som PTSD. For at give interviewpersonen et godt 

indtryk, er det ydermere vigtigt at møde op velforberedt, for dermed at skabe tryghed og 

udvise respekt for personens tid.  

Efter et trygt samtalerum er etableret, kan man dernæst gøre brug af et indledende spørgsmål 

som: “kan du fortælle mig noget om…? kan huske en situation, hvor…? hvad skete der i 

situationen, du talte om?  og “vil du forsøge at give en detaljeret så beskrivelse som muligt af 

en situation…? (Brinkmann S. & Kvale S., 2009, s.155) ”.  

Ved at indlede interviewet med denne type spørgsmål, giver det interviewpersonen mulighed 

for at af give spontane, righoldige beskrivelser, og dermed frit fortælle om deres oplevelser 

omkring de centrale aspekter ved deres sygdom. 

Derudover bliver der også benyttet elementer og knep som: opfølgende spørgsmål, tavshed 

og fortolkende spørgsmål. De opfølgende spørgsmål har den effekt, at man som interviewer 

udviser interesse for den information man får, idet der ikke kun bliver stillet de spørgsmål 

man har forberedt, men at man beder interviewpersonen om at uddybe sin forklaring. I denne 

sammenhæng bidrager de opfølgende spørgsmål til en større forståelse af emnet (ibid, s. 156).  
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Dog skal man også være påpasselig med de opfølgende spørgsmål, da der igen er tale om et 

følsomt emne. (ibid, s.157). De opfølgende spørgsmål optræder i et interview ved at spørge 

direkte til det der lige er blevet sagt. Et eksempel kunne være med et nik, et ’hm’ eller få 

sekunders stilhed, der giver anledning for interviewpersonen til selv at uddybe (ibid, s.156). 

Denne interviewteknik lægger sig op ad en teknik som i denne opgave også benyttes: 

tavshed. Igen fordi emnet hurtigt bliver meget følelsesladet. Denne teknik giver nemlig også 

interviewpersonen god tid til ’at trække vejret’ associere samt reflektere og selv melde sig på 

banen igen, når de føler sig klar til at uddybe med betydningsfuld information, som ellers 

kunne være gået tabt, ved bare at gå videre. (ibid s. 156) 

De fortolkende spørgsmål forekommer i interviewet i og med, at interviewet har med 

psykologer og krigsveteraner at gøre. Der vil med sikkerhed forekomme nogle forklaringer, 

hvor man som interviewer bliver i tvivl om hvad der egentlig menes. Dertil vil man stille 

spørgsmål som ”du mener altså, at…? Er udtrykket … dækkende for det, du lige har sagt 

(ibid, s.157)”. Dermed bliver der afklaret de centrale pointer og begreber inden for området, 

og uden en selvfortolkning af deres udsagn. Det betyder at intervieweren sikrer, at får de 

rigtige informationer ud af interviewet og uden misfortolkninger. 

I forhold til interviewpersoner bruges der af deltagerobservation metoden i dette projekt. Den 

deltagende observation er en relevant metode, når man vil have indsigt til den subjektive 

dimension i et andet menneskes liv. Den deltagende observation giver indblik i hvordan 

interviewpersoner i en social praksis anskuer verden, agerer i visse situationer og selv giver 

mening og betydning til hændelser. 

(Kristiansen S. & Krogstrup H. K., 1999, side 99) 

Mere specifikt benyttes metoden ”observatøren som deltager”, som er en af Raymond Golds 

fire typiske Feltroller. Det skyldes, at designet kommer til at være en teknologisk løsning, 

som på den ene eller den anden måde skal testes af kompetente interviewpersoner. 

(Kristiansen S. & Krogstrup H. K., 1999, side 110) 

For at få deltagernes intuitive handlinger som svar på ens undersøgelse, bør man undgå at 

blande sig i deres udsagn. På den måde får man et reelt indblik i om design løsningen giver 

mening. 
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I projektets undersøgelse er der bestemte kriterier, som interviewpersonerne skal opfylde 

inden de kan inddrages i projektet. Det er blevet gjort med den hensigt at opretholde 

kvaliteten af interviewet, og dertil sikre på at interviewpersonerne har relevans til projektet. 

1. Personen skal selv have været berørt af PTSD. 

2. Personen har et forhold til en PTSD-ramt. 

3. Personen skal have viden inden for PTSD eller har erfaring med behandling. 

Hertil bliver der brugt Kinseys metode til at tjekke validiteten af interviewet. Her er der tale 

om krydstjekning, som forekommer af at tjekke deres udsagn kontra fakta. Her spiller 

faktorer som hukommelse og bevidste samt ubevidste forsøg på at tilsløre dele af den 

information man deler. Dette kan specielt være relevant med følelsesladet emner. Det 

betyder, at man løbende i projektets interviews skal være opmærksom på den indre konsistens 

i interviewpersoners historie, og undgå at sammenligne de forskellige interviews med 

hinanden, for at få klart billede af sammenhænge mellem interviews. (Brinkmann S. & Kvale 

S., 2009, Side 276)  

(Thomsen A. m.f., 9.11.2021, midtvejsevaluering) 

 

4.5 Transskribering  
Transskribering bliver i projektet brugt til at inddrage relevant information og highlights fra 

interviews i projektet, som skal understøtte og styrke rapportens udsagn generelt og specifikt 

til produktudformningen. 

 

Transskribering er en metode til at skabe overblik over de indsamlede data fra interviews og 

omfatter at omdanne lydoptagelser fra tale til tekst. At transskribere kan tage lang tid, hvis 

detaljer som ikke-sproglige ytringer skrives tages med (Ten Have, 2007, Metodeguiden). 

Intelligent verbatim er derimod en stil, hvor der fjernes de ikke-sproglige ytringer, for at opnå 

en letlæselig transskription. Så kort set bliver fyldord som f. eks “øhh”, “hmm”, gentagne 

ord/sætninger eller ufuldstændige sætninger fjernet fuldstændigt fra transskriptionen. 

(Semantix, “Transskribering…”, semantix.com) 
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Intelligent verbatim er en de metoder der benyttes i transskriberingen af interviews, som har 

gjort det lettere at kunne forstå sætningerne samt deres indhold i forhold til citeringer og 

almen forståelse af emnet, som bliver diskuteret i den givende situation. Dog er intelligent 

verbatim brugt til en vis grad i forhold til sammenhængen af teksten, da det er længere varige 

interviews, kommer der flere og flere talemåder eller fyldord som “så eller altså”. Da der tit i 

fortællinger omkring historier i forhold til emnet eller eksempler fra det virkelige liv består af 

drejninger og forskellige grene for at kunne forstå formålet. Derfor er det ikke alle fyldord 

som er blevet slettet eller fjernet helt fra transskriberingen. 

 

De nedskrevne interviews benyttes til at se tilbage på og forbedre produktet efter konstruktiv 

kritik og råd fra de interviewede. Her har transskribering som metode hjulpet tidsmæssigt, 

idet der ikke har været behov for at lytte et helt interview igennem, hver gang relevante 

citater eller ideer om produktet skulle genfindes. 

 

 

4.6 Problemkort 
Coloured Cognitive Mapping (CCM) eller problemkort, er en metode til at skabe overblik og 

idegenerere hvilke årsager og konsekvenser der kan være ved et givent problem. Metoden 

bruges i opstarten af et projekt, hvorved man via kasser, bobler og pile, visuelt kan vise 

hvordan konsekvenser og årsager har sammenhæng med nøgleproblemet. 

Nedenfor ses problemkortet fra gruppens design- og konstruktionsopgave, lavet med fokus på 

dette projekts problemstillinger: 

 

Det overordnet problem står i centrum og rundt om står årsagerne til det kerneproblem. 

Under disse årsager til nøgleproblemet, ligger eventuelle underårsager der er til dem. De tre 

bobler ovenover nøgleproblemet er konsekvenserne ved nøgleproblemet og foroven af dem er 

konsekvenserne ved de konsekvenser. Udover et større overblik over hvilke årsager og 

konsekvenser der er ved nøgleproblemet, kan man med et problemkort inddrage årsager til et 

kerneproblem i ens produktudformning.  

 

Ud fra problemkortet kan man eksempelvis, understrege hvilke årsager der er til at PTSD-

ramte veteraner ikke får behandling for deres psykiske lidelse og dernæst begynde en 

idegenereing af mulige løsninger på problemet.  
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Kerneproblemmet for dette projekt lyder således, “Behandling af PTSD er ikke let 

tilgængelig”. En af de årsager til dette kerneproblem er at, “PTSD-ramte vil ikke genleve 

deres trauma”. Her skal det forstås, at en årsag til behandling for PTSD ikke er tilgængelig, 

er at så længe den pågældende veteran med PTSD, ikke kan eller vil gøre op med dets 

traume, er behandling ikke tilgængelig. Løsningen på denne årsag, kan være ved at skabe et 

redskab, hvor det let for dem at gøre op med deres traume på. Man kunne blandt andet lave 

en notefunktionen, så veteraner har mulighed for at åbne op om traumet til en kontaktperson, 

inde for egne trygge rammer, som forhåbentlig skaber et trygt miljø hvor de tør at dele deres 

traumer. (Pries-Heje J., Johansen J. & Korsaa M., 2020, “A Cognitive map…”) 

 

 
(Problemkort, 5.11.2021, Design og konstruktion) 
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5. Undersøgelse 

5.1 Indledning til undersøgelse 

Ved hjælp af den indsamlede empiri og undersøgelse, dannes der et overblik over hvilke 

behov de PTSD-ramte har brug for og dermed kan designet skræddersys inden for det. Det er 

centralt for dette projekt at interviewe eksperter inde for emnet, som til hverdag arbejder med 

PTSD-ramte veteraner, da de har den største indsigt i sygdommen og hvad der er effektivt for 

målgruppen. Interview af eksperterne er med til at præcisere forståelsen for hvordan det er at 

være en PTSD-ramt veteran, samt hvilke komplikationer der opstår under behandling. 

Således kan produktet forbedres ud fra feedback fra de kompetente interviewpersoner, så 

målgruppen i højere grad føler sig tilbøjelig til at benytte prototypen. Hertil vil teori fra 

Donald Schöns iterativ proces erfaring inddrages, idet produktet skal testes, så der kommer 

feedback og det kan forbedres. I de følgende afsnit dykkes der ned i hvordan projektet når 

frem til det endelige produkt. 

 

5.2 Storyboard-teknik og første prototype 

I projektet er der valgt at lave en prototype af en app. Storyboard er en teknik til at få en 

visuel repræsentation af, hvordan et færdigt produkt ønskes at se ud eller skal anvendes. Det 

er et redskab man kan bruge under designprocessen, som en hjælp til at udvikle det rigtige 

design. (Nielsen, 2021, cesu.au.dk)  

Ved hjælp af storyboard-teknikken er der skabt nogle visuelle repræsentationer af gruppens 

app-idé udseende i begyndelsen af designprocessen. Det første udkast af projektets 

storyboards har både været produktorienteret og procesorienteret, da målet er at lave en 

iterativ proces og skabe et flot resultat af prototypen. 

Det første udkast er skitseret på papir og i det produktorienteret storyboard ses hvordan 

brugerrejsen er når man benytter app’en. I storyboardet ses der at prototypen har en 

startskærm, hvor brugeren bliver bedt om at logge på med NemID, idet app’en skal være 

forbundet med det offentlige sundhedssystem. Efter der er blevet logget ind med NemId, 

vises der er fire ikoner, som repræsenterer de fire funktioner app’en har: informationsside, 

chat, behandlingsforløb og en kalender. 



V2124788966 

29 

De forskellige funktioner er inddraget på 

baggrund af viden inden for hvad målgruppens 

behov er.  Informationssiden er et værktøj, hvor 

de PTSD-ramte kan læse mere om sygdommen, 

fællesskaber, succeshistorier og andet relevant 

information, for at give dem ny viden inden for 

sygdommen. Chatfunktionen er der hvor den 

ramte kan skrive, ringe eller foretage videoopkald 

med sin kontaktperson efter eget behov. I 

behandlingsforløbs-funktionen er der illustreret 

en tidslinje, hvor de kan se deres udvikling. Den 

sidste funktion er en kalender hvor den PTSD-

ramte kan få et overblik over hvornår de skal og 

hvornår de har været til behandling. 

Derudover er der også lavet et procesorienteret 

storyboard for at visualisere processen i at nå 

frem til det endelige produkt. Der bruges en 

iterativ arbejds proces i udviklingen af projektets 

produkt. Denne iterative proces er blevet 

illustreret i det procesorienteret storyboard: 

 

 



V2124788966 

30 

 

Storyboardet viser processen når man tester en prototype af på forskellige fagfolk, for at få 

feedback til designet. Dette resulterer i at man modtager noget konkret at gå videre med, så 

man kan optimere designet af prototypen. Derudover, ved at afprøve prototypen foran 

forskellige eksperter, kan der vurderes hvilke områder produktet bør forbedres ved hjælp af 

feedback.  

 

5.3 Interview med ekspertkilder Julie Olsen, Henrik Nielsen og Kenneth Legér 
I dette afsnit uddybes hvem interviewpersonerne og hvordan deres kompetencer er relevant 

inde for dette projekt.  I interviewene er der blevet vist den daværende prototype til hver 

enkelte interviewperson. Formålet med en kvalitativ undersøgelse via. et semistruktureret 

interview, er for at benytte deres holdninger til produktet, så deres udsagn kan bruges som 

inspiration til at forbedre prototypen. Disse interviewpersoner er blevet valgt for at kunne 

give et kvalificeret bud på ændringer eller forbedre af prototypens udseende eller indhold. De 

tre valgte interviewpersoner er kvalificeret indenfor hver deres område inden for projektets 

emne, hvilket danner forskellige perspektiver til det endelige design. 

 

Første interviewperson er Kenneth Legér som selv har været udsendt og er frivillig i Team 

Veteran, som har fokus på at bruge fysisk aktivitet til at give veteraner struktur og genskabe 

fællesskabsfølelsen, som de tidligere har haft under deres udsendelse. Interviewet med Legér 

belyser hvordan det er at være en sårbar veteran, idet han omgås ofte med dem og derved 

bliver brugt som et talerør for dem. 
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Den anden interviewperson er Henrik Nielsen, som er major og souschef ved veterancentrets 

videnscenter i Ringsted. Nielsen er også leder for projekter magen til dette projekt, hvor han 

også er med til at udvikle en applikation til de sårbare veteraner. Under interviewet med 

Nielsen har udsagnet givet større forståelse for hvad en app skal opfylde, for at kunne komme 

på markedet og hvordan man kan nå ud til den ønsket målgruppe. 

 

Derudover har den uddannet psykolog Julie Hee Young Olsen medvirket som en 

kontaktperson under dette projektforløb, for at få svar på de psykologiske spørgsmål ved 

emnet. Olsen er også en del af Team Veteran som chefpsykolog og har tidligere været 

udsendt psykolog i militæret, så hun bliver også brugt som talerør for hvordan det er at være 

en sårbar veteran. 

 

 

5.4 Efter interview med Kenneth Legér.  

Den første prototype blev præsenteret til hvert interview og i interviewet med Kenneth Legér, 

der arbejder tæt med PTSD-ramte veteraner, fortalte han at designet skulle indeholde et 

layout der passer til målgruppen. En forbedring som Nielsen særligt gjorde opmærksom på, 

var at under kontakt-funktionen, burde der ikke stå behandler, men kontaktperson i stedet.  

Hans argument for dette er fordi veteraner kan blive påvirket af ordet behandler, da de fleste 

veteraner helst vil undgå stigmatisering, idet at få en diagnose kan give dem det. Alt i alt 

mente Kenneth Legér prototypens informationsside skal indeholde flere ting, idet der kun var 

bestemt at siden skulle indeholde succeshistorie og information omkring behandling af 

PTSD, fordi det kan være relevant at de havde for eksempel information om forskellige 

fællesskaber og organisationer der omhandler veteraner. 

 

Tackle situationen fra flere vinkler 

Derudover tilføjede Legér, at det er vigtigt at prototypen er så simpel som mulig og at det 

ville være godt hvis den kunne indeholde flere funktioner i form af forskellige hjælpende 

tiltag. Med det mener han at veteranerne skulle have alle de apps de bruger i dagligdagen 

samlet i en app. Altså at kalender- og kontakt-funktionen ikke kun er tilgængelig for deres 

kontaktperson, men også andre veteraner og pårørende. 

En anden central pointe fra Legér, var at det er forskelligt fra hver enkelt PTSD-ramt veteran 

hvad der behandlingsmæssigt har en effekt. Dette er senere hen også taget i betragtning i 
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udseendet af prototypen. Den indeholder forskellige funktioner som vil være behjælpeligt for 

nogle at bruge frem for andre. Eksempelvis er der en notefunktion som bruges som en 

journal, hvor veteranen kan holde øje med sine humørændringer, dette vil være hjælpsomt 

nogle og for andre vil en kontakt-funktionen, hvor man direkte kan snakke med sin 

behandler, være en større hjælp. 

 

Kalenderfunktion 

Ideer vedrørende en kalenderfunktion blev også taget op med Kenneth Legér. Som Legér 

tidligere nævnte, er det forskelligt hvordan PTSD kan påvirke den ramtes overskud, og at der 

derfor i forhold til designet gerne skal være så tilgængeligt for brugeren som muligt. Legér 

mener, at en kalenderfunktion kunne være en effektiv funktion i til prototypens indhold: “så 

man behøver måske ikke at blande det sammen med sin egen kalender”. (bilag 1, interview 

med Kenneth Legér, side.7) Ovenstående gives der udtryk for, at kalenderfunktionen ikke 

indeholder veteranens forløbs-kalender og deres personlige kalender, da det kan skabe 

forvirringen.   

 

Dermed mener Kenneth Legér, at det er smart at adskille sin forløbs-kalender og sin ‘private’ 

kalender. På den måde mener Legér at der kan være en øget følelse af fortrolighed og 

tryghed, som gerne skulle øge lysten til at bruge prototypen. Dertil pointerer han, at eftersom 

tanken var at målgruppen bruger app’en regelmæssigt, ville det være praktisk at relevant 

information i sin kalender, så den kun indeholder aftaler omkring ens forløb med sin 

kontaktperson og andre ting der er vedrøre af være en sårbar veteran. 

 

Mere specificeret informationsside 

Informationssiden var rigtig fin ifølge Kenneth Legér, dermed er der ikke blevet foretaget 

flere ændringer på daværende tidspunkt.  Efter interviewet blev der diskuteret angående 

informationsside omkring hvilke organisationer der er relevant at inddrage i siden og hvordan 

layoutet af siden bør være. Ifølge Legér var det informationssiden en god funktion, fordi 

veteranerne ville have et samlet sted til de fællesskaber, hjælpende organisationer og 

informationer vedrørende PTSD. Han mener at det er mere overskueligt for dem, da de ikke 

selv skal gøre en større indsats for at lede efter disse fællesskaber og hjælp. Derudover ville 

det give nogle veteraner mulighed for at undgå diagnosticeringen. Alt i alt er prototypen 

blevet bekræftet som værende et effektivt værktøj i interviewet med Kenneth Legér. 
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5.5 Efter interview med Henrik Nielsen: 

I interviewet med Henrik Nielsen, som arbejder som major og souschef i veterancentret, blev 

en optimerede prototype blev præsenteret. Der er blevet foretaget nogle ændringer efter 

interviewet med Kenneth Legér. Under interviewet med Henrik Nielsen bekræfter han 

prototypen som værende et godt redskab, eftersom militæret selv havde prøvet at producere 

en lignende løsning til veteraner. Nielsen gav information omkring GDPR-loven og 

sikkerheden af militære oplysninger som skal forsikres, fordi det er vigtigt at veteranens 

oplysninger ikke bliver offentliggjort. Generelt roste Henrik Nielsen prototypen, og specielt 

synes han om at der var vist meget hensyn til veteranens psyke: 

“Jeg ser jo at det er en hel veteran der kommer hjem. Det er jo ikke kun det psykiske man 

skal screene for og vi screener ikke for det helbredsmæssige vi gør det kun i forhold til at få 

dem sendt afsted, men vi ser jo ikke hvordan de kommer hjem og der er faktisk nogle der 

kommer hjem med sygdomme som de er henvist til egen praktiserende læge omkring.” (bilag 

2, interview med Henrik Nielsen, side 10, linje 25 til side 11, linje 19) 

I citatet fremhæver Henrik Nielsen, at veteraner bliver påvirket af udsendelse, så derfor er det 

vigtigt at tage hensyn til deres psyke, idet de er sårbare mennesker. 

 

 

Simplicitet og intuitivt design 

En af Nielsens pointer var at designet skulle være simpelt og intuitivt for brugeren. Dette 

begrundes med at det nemt kan blive uoverskueligt for en veteran at skulle forholde sig til en 

kompliceret app eller bare generelt noget som er kompliceret eller ude for deres safezone. 

Dette kan resultere i temperamentsudbrud, eller at de nægter at bruge app’en, fordi de 

simpelthen ikke kan overskue det, derfor skal app’en være simpel. Derfor er en kalender, 

kontakt og informations funktion god at have et samlet sted, da der er funktioner som, bliver 

brugt meget. Det at disse funktioner er samlet et sted gør det nemmere for veteranen, og det 

gør meget mere overskueligt, da de ikke skal skifte mellem forskellige apps.  

En anden af Nielsens pointer omkring app’ens design var, at den skulle være GDPR 

komplient. Når en app er GDPR komplient betyder det at den overholder loven omkring 

GDPR og at den skal have de data som bliver samlet fra app’en beskyttet for offentligheden.  

 



V2124788966 

34 

“Altså med andre ord jeres løsning den skal være GDPR komplient, for at få gang på jorden 

netop fordi veteraner er en sårbar gruppe.” 

(bilag 2, interview med Henrik, side 15, linje 14-15) 

 

Hvem er målgruppen? 

“hvad er det for en type veteraner? er det kun dem der er udfordret eller er det alle eller 

hvad?” (bilag 2, interview med Henrik, s.14).  

Ovenstående spørgsmål bliver stillet i forbindelse med hvem der konkret er målgruppen. 

Idéen med appløsningen i dette tilfælde er at gøre det nemmere for veteranerne og deres 

behov for både sociale netværk og struktur i dagligdagen. Men det skal også siges at denne 

app løsning også er et værktøj til behandleren, psykologen og deres kontaktperson eller 

kontaktpersoner. Så den primære målgruppe som værende forbrugeren er veteraner, men der 

er også en indirekte sekundær målgruppe som er som tidligere nævnt psykologer, 

kontaktpersoner og behandlere. Nielsen spørger også om det kun er de udfordrede veteraner 

eller om det er alle. Formålet med dette produkt er at få et fællesskab mellem veteraner og 

behandler, det vil sige at det både kan være udfordrede og ikke udfordrede veteraner som kan 

gøre brug af denne app løsning. Da det er forskelligt fra person til person hvad behovet for 

behandling er. 

 

‘Få hjælp nu’ knap 

Under interviewet med Henrik Nielsen, blev ny viden tilegnet. Efter at svare på spørgsmål, 

havde han flere ideer til tilføjelser på baggrund af situationer de tidligere havde håndteret. 

Veterancentret har en døgnåben telefon, til blandt andet håndtering af nødstilfælde eller akut 

opståede situationer hvor en veteran har brug for hjælp. Herunder nævner han en situation 

hvor en veteran tidligere har ringet til dem og fået hjælp til at komme hjem fra en lufthavn 

hvor han netop havde mistet sit fly:  

 “Ja altså et eksempel kunne være at man er i udlandet og man lige pludselig ryger ned i 

sorte hul på grund af sin PTSD og så man missede sit fly hjem. Det er faktisk sket og så har vi 

så været inde og genetablerer flybilletten og så har vi sørget for at vedkommende er blevet 

hængende ud i lufthavnen og så direkte til en psykolog hvor man lige har fanget op på nogle 

ting.” (bilag 2, interview med Henrik, s. 12) 

 

I denne sammenhæng opfordrer han til at oprette en akut “få hjælp nu” knap til app’en. 

Denne skal gøre det at opsøge hjælp, så nemt som muligt. Hvis veteranen befinder sig i en 
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vanskelig situation, kan det være svært at holde hovedet koldt, længe nok til, selv at kunne 

finde en løsning. I denne sammenhæng, vil en “Få hjælp nu” knap være optimal, da det giver 

mulighed for en direkte hjælp med det samme. Forud for ovenstående citat uddyber han: 

“lige pludselig kommer der et eller andet problem og så så kan de ikke magte tingene, men så 

har vi et telefonnummer og så ringer de hertil og så bliver sagerne løst.”  

(bilag 2, interview med Henrik, s.14).  

Det er på baggrund af dette, at “informationssiden” i prototypen skal indeholde knappen “Få 

hjælp nu”. Formålet er at denne skal kunne hjælpe veteraner og pårørende i vanskelige 

situationer.  

 

 

5.6 Efter interview med Julie Olsen 
Efter samtalen med Julie Olsen, har vi fået indblik i hvordan vi kan indskrænke målgruppen, 

samt gøre den mere konkret, i forhold til prototypen af en app. Da vi snakkede med hende, 

valgte vi have fokus på de pårørende, hvad de oplever, og hvad deres rolle er, når et 

familiemedlem er ramt af PTSD. Derudover har vi vendt designet af prototypen med hende 

vedrørende at have funktioner og ikoner i prototypen, som veteraner kan relatere til, samt 

hvilken rolle den kan udfylde som støttende tiltag. 

 

Specificeret målgruppe 

I forhold til Målgruppen har vi fået indskrænket den til at være udelukkende til veteraner. Det 

giver ikke så god mening at have funktioner som ’journal’ og ’kontakt’. Vi har tidligere 

snakket om GDPR, og det kommer helt sikkert også til at have en stor rolle i forbindelse med 

dette. Den bliver derfor designet til at være mere et personligt redskab for veteraner, der 

oplever at have problemer med symptomer i forbindelse med PTSD. Ud fra det er vi kommet 

frem til, at der skal være et personligt login, der giver adgang til ens personlige data som i 

prototypen kommer til udtryk gennem veteranens personlige forløb og hele ’journal’-

funktionen. Derfor er vi kommet frem til, at vi ikke kan komme uden om GDPR i forbindelse 

med den. 

App’ens rolle i PTSD-ramt veterans forløb 

Ovenstående leder også ind til den rolle prototypen kommer til at have i forbindelse med en 

PTSD-ramt veterans forløb/hvornår i veteranens forløb den kunne være relevant. Olsen mente 
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at den ville være optimal i perioden lige efter en veteran er blevet diagnosticeret med PTSD. 

”når man som veteran lige er blevet diagnosticeret med PTSD, står veteranen i en situation 

hvor han ofte vil tænke: Hvad så nu?” Som gruppe mener vi det giver super god mening, at 

den kan være behjælpelig i denne situation, og det lægger også op til at den derigennem kan 

blive udbredt, da den så bliver foreslået af veteranens psykolog selv eller kontaktperson. 

Dermed bliver de selv informeret om, at app'en findes og at de kan benytte sig af den, hvis 

det giver mening for dem.  

App’en kommer til at fungere som en hjælpende hånd til dem der ikke hvad næste skridt i 

deres personlige forløb er. Ovenstående kommer til udtryk gennem dens informationsside, 

der både kan give indsigt i hvad PTSD er, samt hvilke symptomer man skal være på vagt for. 

Derudover skal der være fortællinger om andre veteraners forløb og hvad deres udfordringer 

har været. Der vil også være links til centrale aktører, hjemmesider og fællesskaber, der kan 

være behjælpelige i forhold til det videre hos veteranen. 

  

Valg af ikoner, farver og kompleksitet 

I forhold til genkendelige funktioner og ikoner, er vi kommet frem til, at vi ikke vil inkludere 

dem. Det er vi kommet til både på baggrund af den nye indsigt vi har fået fra Julie Olsen, 

men også fordi det er noget af det Legér også kom ind på i interviewet med ham. De kom 

begge ind på, at fokus nok mere skulle være i at gøre prototypen let tilgængelig. Derudover 

var både Olsen og Legér enige om at app’en ikke skal se klinisk eller kunne forbindes med 

noget fra sygehus. ”Det skal ikke lugte af sygehus, og det skal ikke se for klinisk ud”. Dertil 

var en af de gennemgående pointer også at et simpelt design ville passe bedst. Brugeren skal 

ikke bruge for mange kræfter på at finde ud af hvad de forskellige gør, og hvordan man 

bruger dem, da PTSD-ramte veteraner i forvejen har udfordringer i deres hverdag. 

Det har vi taget højde gennem det navn vi har valgt at give selve app’en, samt de ikoner vi 

har valgt som dens ikoner. Ikonerne er simple, og har ikke andre funktioner end at skulle 

reflektere de egenskaber der ligger bag den givne funktion. Et eksempel er dens ’kontaktside’ 

som har talebobler som ikon. Det var i første omgang ønsket at benytte en armygrøn farve til 

dens baggrund, men da forsvaret har patent på denne specifikke farvekode, blev det besluttet 

at benytte en anden farvepalet. Derudover har vi i ’journal’ funktionen gjort det let og hurtigt 

notere sine følelser og helbred ved blot at vælge de ’keywords’ som man kan identificere sig 
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med. Funktionen tracker så ens resultater, så man kan få et overblik over hvordan brugeren 

har haft det i en given periode. Det vil så være muligt at dele sine resultater med sin 

kontaktperson, som kan følge med i veteranens forløb. 

  

5.7 Delkonklusion interviews 

Efter feedback fra Julie Olsen og interviews med Kenneth Legér og Henrik Nilsen er vi 

kommet et godt stykke med prototypen af en app. I dette afsnit kort opsummere hvad vi er 

kommet frem til fra ovenstående kapitel.  
 
I ovenstående kapitel har vi haft interviews med Kenneth Legér, Henrik Nielsen og Julie 

Olsen som alle hver især har gjort gruppen klogere på både veteranerne og hvordan 

prototypens formål skulle kunne fremstå.  

 

Interviewet med Kenneth Legér gav meget indsigt i veteranernes situation og behov. Det 

første vi kom frem til i forbindelse med interviewet med Legér, var at vi skulle være åbne for 

at tackle situationen fra flere vinkler, og dermed sagt, at app’en ikke skulle forsøge at løse ét 

problem i forbindelse med PTSD hos veteraner, men skulle dække fleres behov.  

 

Dertil har vi fået fastslået en kalenderfunktion, som skal gøre app’en mere tilgængelig for 

brugerne, og skabe en form for tryghed og fortrolighed, da det hele bliver samlet på et sted og 

i en app, hvilket giver mulighed for at separere sin private kalender med sin forløbs-kalender 

i selve app’en. 

 

Til sidst blev vi med den tilegnet viden fra interviewet klogere på hvilke specifikke 

funktioner vi ville bruge til informationsside på daværende tidspunkt. Vi kom frem til, at 

informationssiden skulle indeholde: 

- Artikler - (succes)historier og erfaringer med PTSD  
- Fællesskaber og vigtige kontakter - oversigt over fællesskaber og kontaktoplysninger 

til organisationer der kan hjælpe veteranen 

- Viden - vedrørende selve symptomerne, og hvad man skal være opmærksom på som 

ramt og pårørende, så man selv kan identificere sig med det 
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I interviewet med Henrik blev der gjort fokus på at det var vigtigt med en simplificeret og 

enkel app, der det nemt kan være uoverskueligt for en veteran. Derudover er der blevet gjort 

opmærksom på det tekniske niveau bag app udvikling og hvordan den bliver drevet. 

Vi har slået fast at prototypen specifikt skal være designet til veteraner der er blevet 

diagnosticeret med PTSD, og har dertil slået fast, at der skal være en form for personligt 

login, og at vi derfor skal tage højde for GDPR. 

Derudover er vi nu klar over hvilken rolle app-prototypen skal have, og hvornår i veteranens 

forløb den skal træde ind. Den kommer til at virke som hjælpende hånd til veteraner som er 

blevet diagnosticeret med PTSD, og er på bar bund i forhold til hvad de nu skal gøre. 
Til sidst er vi kommet frem til det endelige valg af ikoner og farver. Prototypen af en app, 

skal være simpel og let tilgængelig i dets design. Det skal dertil være let at bruge 

funktionerne i den, da vi gerne vil tage højde for de PTSD-ramte i forvejen stressede hverdag. 

 

 

5.8 Sammenligning med “Min SP” 
Prototypen er designet til at skulle være et hjælpemiddel i et behandlingsforløb for veteraner. 

Prototypen som ved videre udvikling er tiltænkt, skal være en app, indeholder flere 

funktioner med formålet at gøre det mere overskuelig for veteranen at holde styr på aftaler, 

tilbud og fællesskaber. Prototype er ikke den første på markedet, men det er den eneste som 

er direkte målrettet veteraner. I dette afsnit ses der nærmere på en af de allerede eksisterende 

apps på markedet ”Min SP” hvor det vil fremgå hvilke ligheder og forskelle der er mellem de 

to løsninger.  

  

App’en ”Min SP” er en sundhedsplatform og et kontaktmiddel Region Hovedstaden og 

Region Sjælland står bag. Det betyder at app’en kun kan tilgås hvis man er patient på et 

hospital i en af disse regioner, dette kan være en ulempe hvis individet endnu ikke er en 

patient endnu, eller bor i en anden region. Som bruger er det første man møder når man åbner 

app’en, en forside hvor man bliver bedt om at logge ind med Nem-ID, dette gælder hver gang 

man vil tilgå app’en. Efter log-in, bliver man videreført til hovedmenuen, der på samme vis 

som prototypen har fire primære hovedfunktioner.  
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”Aftaler” hvor man kan se både fremtidige samt gamle aftaler på sygehus, dog ikke hos sin 

egen læge. Her er der mulighed for at kunne tilføje sin aftale til sin egen kalender på sin 

telefon. ”Meddelelser” hvor patienten har mulighed for at skrive til den afdeling de er 

tilknyttet, eller har været tilknyttet inden for det seneste år. Her har brugeren mulighed for at 

komme med spørgsmål i forhold til behandling eller anmode om receptfornyelse, her 

forventes svar indenfor tre hverdage. Brugeren får derfor ikke samme oplevelse af at kunne 

komme i kontakt elektronisk med en personlig behandler, som det bliver tilbudt i den 

nuværende prototype. Ved prototypen forventes svartiden også i højere grad at være 

hurtigere, da det er en direkte korrespondance mellem behandler og veteran. ”Min SP” 

tilbyder heller ikke videoopkald eller online konsultationer som i prototypen. 

 

Dernæst findes en funktion ”Spørgeskemaer”, som giver brugeren mulighed for at besvare 

spørgeskemaer online inden næste lægebesøg. Da hospitalerne ofte benytter sig af 

spørgeskemaer, for at følge med i patienternes udvikling, er det derfor en fordel at sende dem 

ud, et sted patienten har nemt ved til at tilgå. Dette er ikke altid tilfældet hvis disse sendes 

gennem e-Boks. Til sidst findes hovedfunktionen ”Prøvesvar” hvor som det indgår i navnet, 

er muligt at se sine prøvesvar fra eksempelvis blodprøver. Denne funktion er ikke blevet 

prioriteret i prototypen, da veteranerne ikke nødvendigvis indgår i et medicinforløb hvor 

blodprøver er påkrævet. Slutteligt findes en funktion ved navn ”Menu”. Denne åbner for en 

pop-ud side med 25 andre funktioner, herunder sundhedsdata, vejledning og 

kontoindstillinger. Dette kan både være en fordel og ulempe. Nogle patienter vil kunne finde 

det uoverskueligt at navigere blandt disse underafsnit, mens andre vil se det som en fordel at 

kunne tilgå mere information og flere funktioner hjemmefra.  

  

Overordnet set, har ”Min SP” og app-prototypen mange ligheder, da flere af funktionerne 

findes på begge løsninger. På samme måde har begge løsninger et overskueligt og let 

genkendeligt layout, som gør det ligetil for patienten at navigere i. Den adskiller sig fra ”Min 

SP” ved at være designet målrettet til veteraner og ikke en bred målgruppe, derfor giver det 

mulighed for at inkludere netop de funktioner, der på baggrund af den viden der er blevet 

indsamlet, har fundet ud af er mest efterspurgt. Prototypen vil derfor ikke være den første 

platform på markedet, men den eneste der vil være tilegnet netop veteraner. (Region 

Hovedstaden & Region Sjælland, minsundhedsplatform.dk) 
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5.9 Endelige produkt 
Den endelige prototype er kombineret af tidligere iterationer og de erfaringer der er draget 

undervejs i processen. På baggrund af den viden der er indsamlet, kan man komme tæt på et 

produkt, der vil kunne virke i praksis, hvis man valgte at videreudvikle det og overholde alle 

juridiske krav. Den endelige prototype af app’en, vil derfor have en hovedmenu, her vil være 

en oversigt over de fire funktioner, som der på baggrund af den tilegnede viden, er de mest 

væsentlige i denne udgave. Det er meningen, at den skal være nem at overskue, og der skal 

dermed ikke være tvivl om hvad hver funktion gør. Hermed gennemgang af funktionerne: 

 

“Kontakt” 

Denne funktion skal sørge for kontakten mellem kontaktperson og veteran, man vil her også 

have mulighed for at skrive til kontaktperson mellem møderne. På visualiseringen kan man se 

hvordan det kommer til at fungere som et zoom-opkald/teams-møde. Ideen er, at det skal 

være muligt hjemmefra at komme i kontakt med kontaktperson, så hvis man ikke ønsker 

konfrontationen face-to-face, er det også muligt at skrive. 

Kommunikationsfunktionen vil etablere en digital tovejskommunikation mellem patienten og 

behandler og/eller kontaktperson. På denne måde vil det øge chancen for at patienten vil opleve 

et personligt forløb, hvor det altid vil være muligt at kunne komme i kontakt med pågældendes 

tilknyttede personer. Det kan dermed være et værktøj til de der ikke nødvendigvis ønsker fysisk 

fremmøde, men stadig ønsker behandling. Ved at kunne tilbyde patienten en personlig 

kommunikation, vil dette være med til at opbygge et trygt forum at dele oplevelser, tanker og 

traumer. (Thomsen A. m.f., 9.11.2021, midtvejsevaluering) 
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“Information” 

Denne side vil være en samlet liste af fællesskaber, informationssider/artikler, hvor veteranen 

selv har mulighed for at læse og lære om muligheder, fællesskaber og andres forløb i 

forbindelse med PTSD. Der vil bl.a. være links centrale aktører som Veterancentret, 

Forsvarsministeriet og Team Veteran. Tanken bag, er at informationssiden skal være et 

samlet sted for alle disse muligheder og fællesskaber, så veteranen ikke selv skal lede efter 

dem. 

På informationssiden vil patienten selvstændigt kunne finde information om selve diagnosen, 

både et overblik over symptomer og kendte sammenhæng mellem PTSD og andre psykiske 

lidelser. Patienten får hermed mulighed for selv at kunne tilegne sig viden på et hvilket som 

helst givent tidspunkt, og dermed føle sig mere involveret i behandlingen. (Thomsen, 

9.11.2021, midtvejsevaluering) 

Informationssiden indeholder også en ‘få hjælp nu’ knap. Tanken bag knappen er, at den skal 

være til rådighed, når en krisesituation opstår. I tidligere interviews har det været et centralt 

emne, at små udfordringer i hverdagen kan føre til ekstreme reaktioner fra den PTSD-ramte. 

Det er i tråd med det tidligere nævnte genoplevelsessymptom, som tvinger den PTSD-ramte 

veteran til at genopleve en stresset situation. Knappen giver direkte adgang til veterancentrets 

telefonnummer, som håndterer sådanne krisesituationer der kan opstå.  
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“Journal” 

Her vil veteranen kunne se et overblik over sit forløb. Hvornår har veteranen været til 

samtaler? Hvordan har veteranen det i dag? Hvad har været motiverende, hvad har været 

mindre motiverende? Her vil der være mulighed for veteranen selv kan notere hvordan det 

går, dag for dag hvis man føler for det. Der vil dertil være en tidslinje som giver et overblik 

over veteranens forløb hidtil og dokumenterede humør, formålet er at funktionen hurtigt skal 

kunne give et overblik. Generelt vil journalen have en ”dagbogsfunktion”, men det er ikke et 

krav at denne skal benyttes. 

Her vil patienten blandt andet have mulighed for at kunne nedskrive eksempelvis daglige 

oplevelser, som i en klassisk ‘dagbog’. Hermed vil behandleren kunne følge med i patientens 

udvikling mellem behandlingerne, og kunne se eventuelle fokuspunkter inden næste møde. 

Patienten har her også mulighed for at notere flashbacks og kunne sætte ord på tanker og 

bekymringer. Ved at nedskrive traumatiske episoder, vil terapien i højere grad kunne tilpasses 

netop individet og dets personlige problemstillinger. På samme måde vil patienten også selv 

kunne følge med i egne fremskridt og blive motiveret til fremgang. (Thomsen A. m.f., 

9.11.2021, midtvejsevaluering) 

 

 

“Kalender” 

Kalender funktionen vil fungere som en almindelig kalender, dog med fokus på planlagte 

møder med den tilknyttede kontaktperson eller behandler, eller andre aftaler der er relevant i 

forhold til veteranens forløb. Hvis veteranen ikke har mulighed for at deltage til de planlagte 
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møder, vil funktionen også gøre det muligt at planlægge nye aftaler, ved at synliggøre 

alternative ledige behandlingstider. Det tilbyder dermed fleksibilitet til en målgruppe der kan 

have spontane grunde til ikke at møde op til behandling. Det primære fokus er 

behandlingsaftaler, men veteranen har også mulighed for at benytte denne som almindelig 

kalender til private aftaler. Ideen bag funktionen er, at det hele skal være samlet på én 

platform, så hverdagen bliver mere overskuelig.  

 
 

 

 
  



V2124788966 

44 

6. Diskussion 

6.1 Indledning til diskussionsafsnit  
I dette afsnit bliver der diskuteret fordelene og ulemperne ved en app løsning. Er det en god 

ide eller en dårlig ide og hvilke muligheder en app kan tilbyde i forhold til at være et værktøj 

til behandling af PTSD ramte patienter. Der bliver for og modargumenteret i forhold til den 

manglende fysiske kontakt og nærvær i forhold til at skulle bruge prototypens funktioner til 

behandling. Der bliver også diskuteret hvilke funktioner der skal kunne spille sammen for at 

kunne skabe sådan en app løsning, dette betegnes som kompleksitetsbegrebet og er yderst 

centralt i forhold til udviklingen af en app. En af de funktioner er blandt andet GDPR-loven 

som skal overholdes i forhold til at arbejde med personlige data. 

 

Det er tidligere blevet nævnt hvorfor app’en kan være et godt redskab til at hjælpe PTSD-

ramte veteraner. Man skal dog også passe på med at tro at der ikke er noget negativt ved at 

have en app som et hjælpemiddel. Der er nemlig også nogle konsekvenser som man måske 

ikke lige umiddelbart tænker over, og disse vil blive gennemgået i følgende afsnit. Dertil vil 

det blive holdt det op imod nogle af de positive ting ved app’en som hjælpemiddel/støttende 

tiltag, samt hvilke begrundelser der står bag de til og- fravalg som er blevet taget i forbindelse 

med prototypen. 

 

6.2 Begrænsning af funktioner 
Som det tidligere i opgaven er nævnt, er der en masse muligheder for forskellige 

tiltag/retninger man kan tage, når man beskæftiger sig med en App. Denne mængde 

muligheder kan dog også anskues som problematisk, da med så mange muligheder er nødt til 

at skære helt ind til benet med relevante funktioner, da den ellers vil forekomme uoverskuelig 

eller ligegyldig hvis mange af funktionerne ikke er brugbare/relevante for målgruppen. Man 

kan nemlig hurtigt komme til at tilvælge for mange funktioner. (Bejer & Feldborg, 

Ivaerksaetter.nu) 

På den anden side kan denne store mængde af muligheder give mulighed for at få de bedste 

tiltag til at hjælpe veteraner med PTSD. Ved hjælp af interviews med Kenneth Legér og 

Henrik Nielsen fra veterancentret i Ringsted, videnskabelige artikler, hjemmesider og 
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samarbejde med Julie Olsen, er det blevet bestemt hvilke specifikke tiltag der er relevante i 

forhold til at give den bedste støtte til veteraner. App’en kan som tidligere nævnt bruges til 

rigtig mange funktioner, hvilket giver app’en et meget højt potentiale for at løse den opgave 

den er tiltænkt, så længe man vælger de rigtige løsninger og tiltag. 

Det giver god mulighed for at arbejde med iterativ proces, da der hele tiden opnås ny viden 

og information som kan hjælpe med at til- og fravælge funktioner til app-designet. Denne 

proces har været nødvendig for den, og det har på den måde været en positiv ting, at en app 

ikke rigtig har nogle begrænsninger, når det kommer til funktioner og muligheder. Det gør 

nemlig at man hele tiden kan afprøve og teste nye tiltag af, som man kan arbejde videre på 

eller kassere, hvis ikke det giver mening i forhold til hvad man forsøger at opnå. 

 

6.3 Kompleksitetsbegrebet 
Som tidligere nævnt benyttes den amerikanske filosof Donald Schöns teori om iterativ 

proces. I forbindelse med Schön blev ’kompleksitetsbegrebet’ taget op, som dækker over de 

mange variabler der skal spille sammen i forbindelse med funktionerne i app-design som er 

en app. I denne sammenhæng kommer han ind på hvor svært det er at få funktionerne til at 

spille sammen, hvilket er endnu et problem er gældende i forbindelse med app’en. 

En ting er, at der skal findes relevante funktioner til prototypen, en anden ting er at de skal 

fungere som en sammenhængende enhed. I tidligere interview med Kenneth Legér og 

samspil med Julie Olsen, blev det nævnt at fysisk aktivitet og fysisk kontakt, kan være noget 

af det der for nogle veteraner med PTSD er det der virker bedst, og det er derfor vigtigt, at 

der også er et positivt samspil mellem app’en og målgruppen som er veteraner. 

Ovenstående kan tildeles modargumenteres med den ud fra den viden fra Henrik Nielsen fra 

veterancentret i Ringsted og seniorsergent Kenneth Legér. Begge hentyder til, at der med 

app’en skulle sigtes efter at benytte af en bred vifte af redskaber (i form af funktioner) som 

muligt til prototypen. Det skyldes, som tidligere nævnt, at veteranerne vil opdage forskellige 

symptomer samt forskellige tiltag som hjælper i deres individuelle hverdag. For nogle vil det 

også være adgangen til flere forskellige tiltag som kan være behjælpelige, altså at tackle 

problemet fra flere vinkler. Kenneth nævnte i sit interview, at det ville være en positiv ting at 

få så mange vinkler på som muligt i forhold til app’en. 
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6.4 Mangel på nærvær 

Et andet problem med apps, når en app skal være et redskab PTSD-ramte, er at man ikke 

fuldstændig fjerner alt fysisk kontakt. For nogle mennesker kan der være en mangel på 

nærvær med en app på sin mobiltelefon som støtte. Der er stor forskel på at få den hjælp man 

har brug i fysisk form og få den digitalt. Det er den nærværende del der mangler, og det vil 

for nogle føles overfladisk med en app. 

På mange måder kan en app ikke stå selvstændigt. Det er i løbet af dette projekt gjort klart, at 

app’en i sig selv ikke kan betegnes som behandling, og derfor er det heller ikke det der er 

målet. App’en vil ikke i sig selv være direkte behandling til PTSD-ramte veteraner, men 

snarere et støttende tiltag, der kan hjælpe med at få den ramte på sporet til den rette 

behandling. I undersøgelsen blev det belyst hvilke funktioner, der er blevet valgt, skal være 

en del af designet. Informationssiden har fokus på at informere om PTSD og de symptomer 

som hører til. Her er formålet, at man som bruger har mulighed for at identificere sig med 

nogle af de specifikke symptomer, og få viden omkring hvilke muligheder der er for få mere 

struktur over sin hverdag. Det handler altså ikke nødvendigvis om behandlingen, men mere 

om at være et støttende tiltag til veteraner og pårørende som er nemt tilgængelig, uanset hvor 

i landet man befinder sig. Dertil handler det også om at have et samlet sted til alle de centrale 

links til fællesskaber og vigtige organisationer. 

 

6.5 Øget risiko for isolering 
Tidligere i opgaven blev der gennemgået nogle af de centrale symptomer ved PTSD. 

Heriblandt var der undgåelsessymptomer som kan spille en negativ rolle i forhold til protypen 

af en app som støttende tiltag. I og med det handler om en app, betyder det at der ikke er 

fysiske fællesskab indblandet, hvilket kan gøre tendensen til isolation endnu større. Det er 

også tidligere blevet nævnt, at hjælpende tiltag har en forskellig virkning på forskellige 

veteraner med PTSD. For nogle kan terapi med sin partner være meget givende, mens det for 

en anden kan have en helt anden effekt. Derfor vil der helt sikkert også med designet være 

konsekvenser som øget risikoen for isolering blandt brugerne. 
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Det der er blevet gjort for at modvirke denne tendens er, at henvise meget til fællesskaber på 

informationsside-funktion, hvor der også vil være artikler og erfaringer fra andre veteraner 

med PTSD. Derudover er der lavet en chat funktion, som ikke mindst kan bruges til at 

komme i kontakt med sin kontaktperson, men også tage del i fællesopkald med ens netværk. 

Alle opkald har også mulighed for at benytte sig af et kamera, så man får en mere ’levende’ 

følelse af et fællesskab. 

  

6.6 Rettelser og opdateringer 

Hvis en app skal betragtes som en succes kræver det, at den overhovedet vil blive brugt. Det 

kan app’en opnå ved enten at dække et behov eller have funktioner som man kan vende 

tilbage til eller er ”vanedannende”. Dog vil det altid kræve en stor mængde energi på 

markedsføring før man i første omgang overhovedet kan få nogle til at benytte sig af 

prototypen (Bejer & Feldborg, Ivaerksaetter.nu). 

Dertil vil der også være en lang proces af vedligeholdelse og opdateringer af app’en, så den 

bliver ved med at opretholde brugernes forventninger, men også så man kan skille sig af med 

nogle af de oversete fejl der skulle være i starten. Hvis ikke man får nok brugere til at starte 

med, kan man ende med en lav mængde ’brugerfeedback’, som kan hjælpe app’en nå det 

endelige stadie som man havde tiltænkt. Der vil ofte være ting man ikke havde tænkt over 

eller overset, og det er derfor vigtigt at få dem rettet til. 

I forbindelse med app’en er der brug for feedback i løbet af designprocessen, og det er blandt 

andet derfor Donald Schöns iterative designproces-teori benyttes. Dermed er ovenstående 

problematik allerede taget højde for, men der skal selvfølgelig stadig være brugere, hvis 

app’en for alvor skal sættes i gang. I forhold til markedsføringen er målsætningen, at 

prototypen skal henvises til, af centrale aktører inden for veteraner og PTSD (veterancentret, 

psykologer, kontaktpersoner osv.), da prototypen blandt andet fungerer som et redskab til 

efter veteranen har fået konstateret PTSD. Heriblandt disse aktører er der også et 

bestyrelsesmedlem i hver kommune som har alle oplysninger omkring hvor mange veteraner, 

hvem de er og hvor de bor osv. i deres kommune. Hvis en kommune ikke har sådan et 

medlem til rådighed, laver de nogle interne aftaler med nabokommunen. Disse 

bestyrelsesmedlemmer er til for at kunne få fat på og kontakte disse veteraner. 
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6.7 GDPR og persondataret  

Tidligere i opgaven er regler for GDPR og hvad det dækker over blevet nævnt. GDPR kan i 

høj grad gå hen og blive et problem for app’en, hvis den skal realiseres. I interviewet med 

Henrik Nielsen fra veterancentret i Ringsted, blev det nævnt, at de i forvejen havde arbejdet 

med en app til veteraner og pårørende, men havde i første omgang været nødt til at annullere 

dette projekt, da der var for store problemer i forhold med håndteringen af personlige data i 

form af personoplysninger og databehandling. Denne problematik bliver helt sikkert også et 

problem i forhold til prototypen, da den også benytter personoplysninger.  

LOV nr. 429 af 31/05/2000 er den lov som behandlingen af persondata fremgår af. Hvis man 

kigger på denne lov og ind under paragraf 1 stk. 2 viser det tydeligt hvad persondataloven går 

ud på og hvordan den skal overholdes. Paragraf 1 og 2 giver et grundigt overblik over det 

som en app-udvikler skal forholde sig til og som prototypen også skal tage højde for. 

Som det tidligere er blevet nævnt, kan det ikke undgås at prototypen skal indsamle og 

behandle personlige data. Der er både ’journal’ og- ’kontakt funktionen’, som får brugeren til 

indtaste personlige oplysninger og giver app’en lov til at behandle indtastet data. Hvis ikke 

regler for GDPR overholdes, vil man få store bøder, hvilket vil gøre det umuligt for 

prototypen at fungere. 

Prototypen tager højde for de konsekvenser, der kan være ved at indblande personlige data 

med app’ens design. På baggrund af undersøgelsen kan det udledes, at det er uundgåeligt at 

designe denne form for redskab uden henblik på GDPR. Som det tidligere er kommet til 

udtryk, dækker GDPR over nærmest alle handlinger der har med personoplysninger at gøre, 

og det er derfor i det hele taget svært at komme udenom, når man har med en form for 

støttende tiltag at gøre. Målet var også som tidligere nævnt at kunne angribe problematikken 

fra et bredt perspektiv, og med fire forskelligartede funktioner, er det dermed svært at komme 

uden om reglerne for GDPR. 

 

6.8 Delkonklusion 

Der er altså en række konsekvenser ved at designe en app. Nedenstående afsnit vil komme 

med en kort opsummering af de konsekvenser, der samlet er blevet præsenteret i ovenstående 
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afsnit. Den første problematik der blev nævnt, var den store mængde muligheder der er, når 

man har med apps at gøre. Med et uendeligt hav af muligheder, kan det være svært at vælge 

de rette funktioner, og man kan nemt have valgt at sætte for mange funktioner ind. 

Dernæst var der kompleksitetsbegrebet som kommer fra Donald Schön teori om iterativ 

proces. Her er tale om samspillet mellem de forskellige funktioner i prototypen og 

målgruppen som er veteraner. 

Problemer der kan være i forhold til mangel på den fysiske kontakt, og hvordan en app 

hurtigt kan virke fraværende, når der er tale om et redskab til PTSD-ramte. I den forbindelse 

handlede det også om, hvordan app’en kan øge tendensen for isolering blandt målgruppen i 

og med der foregår så meget på én samlet platform. 

Dertil handlede det om de udfordringer der kan være i forhold til at få anskaffet sig konstante 

brugere af app’en, som kan give brugbar feedback til om app’en virker som den er påtænkt. 

Til sidst handlede det om GDPR og hvilke konsekvenser der er i forhold til prototypen 

benytter sig af personoplysninger, som kræver at man overholder forbrugernes krav om 

privatliv, og kun at bruge de informationer som de giver tilladelse til. 

 

6.9 Etiske overvejelser ved projektet 
Som tidligere nævnt, er prototypen i form af en app designet til at være et redskab, som de 

PTSD-ramte og de pårørende kan benytte sig af som en selvhjælp til deres psykiske 

problemer. Med de forskellige funktioner som prototypen indeholder, er de implementeret så 

den er lettilgængelig for de pårørende og veteranerne til at få den rigtige hjælp og en fast 

rutine i hverdagen. Eksempelvis er veteraner vant til faste rutiner og struktur i deres 

arbejdsmiljø, og når de vender tilbage til en almen hverdag og har psykiske vanskeligheder 

fra deres udstationering, kan det være indordne sig til den nye levemåde.  Kort beskrevet 

forsøger prototypen at tage hånd om diverse komplikationer veteraner og de pårørende kan 

have samlet i en app. Idet prototypen er et design der er målrettet til individer, der bliver 

påvirket af psykiske problemer, er det også essentielt at diskutere etikken af prototypen. 

Etikken kan være en hjælp til at diskutere hvilke begrænsninger prototypen har, da det stiller 

spørgsmålstegn til brugen af teknologien i forhold til den etiske korrekthed af teknologien. 
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Det centralt for en teknologi at forholde sig til andres holdning til designet, da det 

eksempelvis fortælle om hvordan individer møder/anvender designet og hvilke ulemper 

designet kan have, som ikke er teknologiske ulemper. 

 

6.10 Vanskelighederne ved brug af app  
Det er relevant at understrege at man ikke kan vide hvordan det helt præcis er at være en 

PTSD-ramt veteran eller at være påvirket af en, da det påvirker hvert individ forskelligt. Ud 

fra de beskrevne symptomer på PTSD i redegørelsen, nævnes der at symptomerne er 

forskelligt fra person til person. Der kan derfor være forskellige grunde til at hvorfor folk 

undgår at opsøge behandling alt afhængig af individet. 

Ud fra interviewet med Kenneth Legér kan det udledes at den typisk PTSD-ramte veteran 

undgår at søge behandling, fordi de identificerer sig som store, stærke og barske mænd. Det 

at være soldat/veteran for disse mænd giver dem en bestemt status, da de udfører bestemte 

helteagtige opgaver som respekteres og beundres af samfundet. Disse mænd har opbygget et 

bestemt ego og Legér nævner at få en diagnose påvirker deres ego, da det modbeviser det jeg 

som de har identificeret sig selv med gennem årene. Diagnosen er for dem et tegn på at de 

ikke er så barske som de troede de var, fordi det er en afmærkning på deres svaghed. 

På den ene side er det forståeligt at en veteran ikke vil acceptere ens psykiske vanskeligheder 

da de er vant til at befinde sig i et hårdt miljø. Den type veteran som undgår behandling af 

disse grunde kan være på grund af frygt. Dette er kun en type af veteraner som undgår 

behandling, men grunden til at man oplever at nogle ikke ønsker at få behandling kan være en 

konsekvens af diverse ting. Overordnet opstår det af mangel af viden omkring hvor man 

finder den rigtig hjælp henne, viden omkring sygdommen og behandlingsprocessen. 

prototypen af en app er designet til denne type PTSD-ramt veteran. Designet af prototypen er 

beriget med information til behandlingsforløbet, hvordan man lever med PTSD og refererer 

til fællesskaber hvor man ikke skal føle sig alene med sin sygdom. 

En anden årsag til at nogle undgår behandling kan være, fordi det er grænseoverskridende og 

angstprovokerende at dele sine trauma med en udefrakommende person, da man dermed 

tvinges til at genopleve sine traumer. Disse funktioner er blevet inddraget i håb om, at den 

ønskede målgruppe vil anvende prototypen regelmæssigt. Det kan dog diskuteres hvorvidt 
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den udarbejdede prototype er behovsdækkende og gældende, da den er skabt af studerende, 

og ikke forskere på området.  

Selvom der sagligt kan argumenteres for hvorfor prototypen er en god løsning, betyder det 

ikke nødvendigvis at det er etisk korrekt for en studiegruppe at lave app’en. Formålet med 

app’en er for at udløse gode konsekvenser til de ramte og pårørende på baggrund af 

konsekvensetikken. Denne beskriver at den bedste handling, er den handling der giver den 

bedste livskvalitet, men dette kan være svært at bedømme for udefrakommende. Hvis det for 

nogle ikke vil være til gavn af at ikke få behandling, kan det for dem være en ulempe, at 

app’en ikke er designet på baggrund af deres behov. 

 

6.11 De der ikke opsøger hjælp 

Mennesket har nogle grundlæggende rettigheder som bør respekteres. Ifølge de absolutte 

deontologiske etikker vil der menes at det vil være moralsk forbudt at tvinge dem til at gøre 

noget de ikke vil, selvom det kunne udløse gode konsekvenser for dem. Det er vigtigt at vise 

hensyn til hvordan de psykisk sårbare reagere på app’en. Målet er at folk skal handle på en 

bestemt måde når de bruger prototype, dog vil der altid være et element af fri vilje, da man 

som bruger godt selv kan vælge hvordan man vil bruge appen. Det vil være umoralsk at 

tvinge dem til at gøre noget de ikke vil gøre. Derudover kan man ikke forventning at 

målgruppen anvender app’en som ønsket. Når man designer et teknologisk artefakt, er det 

ikke til at vide hvordan forbrugeren benytter det. Mennesker har altså fri vilje, og derfor og 

retten til at lade vær med at bruge app’en, eller bruge app’en til et andet utænkeligt formål. 

 

6.12 Delkonklusion 
Hele projektets formål er at få skabt et let tilgængeligt redskab til de PTSD-ramte veteraner. 

Selvom man kan argumentere for hvorfor en app er en god løsning, er det vigtig at tage i 

betragtning at det omhandler psykisk sårbare mennesker. Man kan derfor ikke vide med 

sikkerhed om app’en vil fungere i praksis, da der kan være forskellige grunde til at disse 

psykiske sårbare aktivt vælger ikke at søge hjælp. Grunden til ikke at opsøge hjælp er 

subjektivt, og det kan derfor være vanskeligt at konkludere på om app’en er en god løsning 

for alle.  
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Det har været kompliceret at vurdere etikken bag prototypen, da flere faktorer har spillet ind. 

Intentionen bag dette projekt har været velmenende, de PTSD-ramtes rettigheder krænkes 

ikke og hensigten var at give veteranerne et værktøj, for at gøre dagligdagen nemmere. Det 

har derfor ikke været direkte etisk ukorrekt at lave dette projekt. På den anden side vil der 

altid være et element af fri vilje og derfor vil det være etisk ukorrekt at have en forventning 

til, hvordan de oplever designet og om de ønsker at gøre brug af app’en.  
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7. Konklusion 

I dette projekt har vi undersøgt hvordan man kan gøre lettere tilgængelig gennem teknologisk 

design. Vi har valgt at designe en prototype af en app som løsning, fordi den har et stort 

udvalg af funktioner som kan bruges i forbindelse med at hjælpe de PTSD-ramte veteraner. 

En central pointe i forhold til behandling af PTSD er, at det er forskelligt, hvad der virker på 

den enkelte, derfor er det godt at kunne benytte sig af forskellige funktioner i app’en. Ved 

hjælp af kvalitativ undersøgelse og problemkort, har vi lavet en prototype, som også er 

baseret på den viden vi har indsamlet gennem litteratur. Der er blevet implementeret fire 

funktioner, som er valgt på baggrund af de behov den PTSD-ramte veteran har. De fire 

funktioner består af en informationside, kontaktside, journalside og kalenderside: 

Informationssidens gør det lettere for veteranen at få et overblik over vigtige organisationer 

og fællesskaber. Dertil skal de kunne identificere sig med andres erfaringer med PTSD, samt 

selv lære mere om de specifikke PTSD-symptomer. Kontaktsiden fungere som en 

kommunikativ side som giver mulighed for veteranen let at være i kontakt med sin behandler. 

Da det kan være uoverskueligt at få en fysisk samtale med sin kontaktperson, har funktionen 

en chatfunktion med og uden video. Journalsiden giver veteranen mulighed for at tracke sit 

helbred og humør, samt have muligheden for at kunne dele disse informationer med 

kontaktperson/behandler. Kalendersiden fungere som en kalender, hvor veteranens aftaler 

med kontaktpersoner eller veteran fællesskaber, er samlet i en kalender. Ideen bag prototypen 

er, at den skal være et redskab for veteraner der er blevet diagnosticeret med PTSD i form af 

en app.  

Alt i alt kan det konkluderes, at app’en er en optimal løsning, ud fra den viden vi har opnået 

fra den kvalitative undersøgelse, samt litteratur vi har læst. Det kan det, fordi PTSD-ramte 

veteraner vil opleve, at den har forskellige tiltag der kan hjælpe på behandlingen af deres 

symptomer. Hvis man kigger fra et konsekvensetikken samt moderat deontologiske 

synspunkt, kan man også konkludere, at vi ikke med sikkerhed kan vide om app’en er en god 

løsning. Vi kan ikke forvente at veteraner benytter app’en, da de har egen fri vilje og derfor 

stadig kan vælge at undgå behandling. Ud fra undersøgelsen ved vi at der er mange der ikke 

dukker op til forsamlinger, behandling og fælles aktiviteter for veteraner. Vi ved at der er 

også mange som kommer, deltager og får en positiv oplevelse ud af det, men dermed er der et 

element af etik bag emnet, da vi ikke med sikkerhed kan vide hvorfor nogle aktivt undgår at 

få behandling eller hvordan de bedst skal håndtere deres psyke.  
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