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Introduktion 
I 2013 blev det vurderet, at 2,2 procent af den danske befolkning lider af osteoporose. Prævalensen 
er stigende. En forebyggende patientrettet indsats i primær sektor kan bidrage til at forebygge 
udvikling og forværring af sygdommen, samt forhindre unødvendige indlæggelser på sygehusene 
(KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 2014). Dette 
studie vil undersøge hvilke behov postmenopausale kvinder, der får konstateret osteoporose ved en 
DXA scanning, har i forhold til at håndtere det at være patient i gråzonen mellem syg og rask. Det 
undersøges samtidig om mobil sundhedsteknologi kan udgøre et tilbud til disse kvinder, således at 
de understøttes i at udvise handlekraft og egenomsorg. 
 
Baggrund og litteraturgennemgang 
I sundhedsvæsenet er der i stigende grad fokus på, at patienter i fremtiden vil inddrages i deres eget 
behandlingsforløb og i højere grad udvise egenomsorg og handlekraft (danskepatienter.dk). Mobil 
sundhedsteknologi har allerede vist sig at være et effektivt redskab til at understøtte 
kommunikationen og samarbejdet mellem borgere, patienter og sundhedsprofessionelle (Forjouh et 
al, 2014).  
Der vil i dette projekt blive fokuseret på postmenopausale kvinder med osteoporose. Osteoporose  
defineres som en systemisk skeletal sygdom karakteriseret ved lav knoglemasse og gradvis 
nedbrydning af knoglemineraltætheden, også kaldet Bone Mineral Density1 (herefter BMD). Man 
har valgt, at diagnosen kan stilles på baggrund af BMD alene. BMD måles ud fra en 
knoglescanning, typisk en DXA2 scanning af hofte og lænd, og udtrykkes ved en T-score. T-score 
anvendes til diagnostisk afgrænsning af osteoporose og angiver antal standarddeviationer (SD) fra 
peak bone mass3 for samme køn. En T-score på under -2,5 SD eller mere klassificeres som 
osteoporose (WHO, 2003)(www.sundhed.dk).  
Osteoporose er blevet en omfattende udfordring i sundhedsvæsenet, hvilket dels skyldes den 
demografiske udvikling med et stigende antal ældre og dels forskellige livsstilsfaktorer, som har en 
negativ indflydelse på knoglesundheden (Kanis et al, 2013). I Danmark estimeres det, at 
osteoporose vil ramme > 40% kvinder og > 18% af mænd over 50 år (Vestergaard, Rejnmark og 
Mosekilde, 2005). Kvinder rammes i en tidligere alder, idet der i årene omkring menopausen ses et 
bortfald af kvindens endogene østrogenproduktion, hvilket forårsager et accelereret knogletab på op 
til 5% om året igennem 5 til 10 år (sundhed.dk). I forhold til den samlede befolkning har borgere 
med diagnosticeret osteoporose tre gange så mange ambulante besøg og ydelser på sygehusene. 
Derudover har de dobbelt så mange kontakter til almen praksis, hvor kontakt i form af 
konsultationer, e-mail og telefonkonsultationer fylder meget. Dertil kommer store udgifter til 
medicinforbrug (KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og 
Forebyggelse, 2014).  
Tidlig opsporing og igangsætning af behandling af osteoporose er vigtig i forhold til at forebygge 
forværring af tilstanden og frakturer, samt forbedre prognosen og livskvaliteten og forebyggelse af 
for tidlig død (Kanis et al, 2013; Weston, Norris, & Clark, 2011; Abrahamsen et al, 2009). En case-
finding strategi er udviklet med det formål at få diagnosticeret patienter med osteoporose og dermed 
forebygge osteoporotiske brud og bremse eller stoppe sygdomsudviklingen i Danmark (DKMS.dk) 
(Dansk Selskab for almen medicin, 2002; Hass-Rubin et al, 2015). I almen praksis følges disse 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Bone	  Mineral	  Density	  (BMD),	  på	  dansk	  knoglemineraltætheden,	  er	  et	  udtryk	  for,	  hvor	  meget	  kalk	  ,	  der	  er	  i	  
knoglerne.	  Kalkindholdet	  kan	  måles	  som	  mængden	  i	  forhold	  til	  det	  målte	  areal	  i	  gram	  per	  kvadratcentimeter.	  
BMD	  vurderes	  via	  en	  DXA	  scanning	  af	  hofte	  og	  lænd	  (www.sundhed.dk).	  	  
2	  DXA	  scanning,	  en	  forkortelse	  for	  dual	  x-‐ray	  absorptiometri,	  og	  er	  den	  mest	  anvendte	  og	  bedst	  dokumenterede	  
scanningsmetode	  til	  at	  vurdere	  BMD.	  Scanningen	  er	  anbefalet	  som	  guldstandard	  for	  måling	  af	  knoglemasse	  
(www.sundhed.dk).	  
3	  Peak	  bone	  mass	  er	  den	  maksimale	  knogledensitet,	  der	  opnås	  i	  livet	  og	  findes	  omkring	  20-‐30	  års	  alderen	  
(sundhed.dk)	  
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kliniske retningslinjer, og såfremt egen læge vurderer, at patienten er i risiko for osteoporose, bliver 
patienten henvist til en knoglescanning på et af landets sygehuse.  
Scanning for osteoporose medfører, at flere får at vide, at de har sygdommen længe inden den giver 
symptomer i form af sammenfald og frakturer. Samtidig ved man, at 10 års risikoen for frakturer er 
lav for kvinder mellem 50 og 65 år med en T-score < -2,5, hvis der ikke er andre risikofaktorer. Det 
er derfor ikke altid oplagt, at der igangsættes behandling i form af medicin, kalkindtag og D-vitamin 
i en tidlig alder. De kliniske retningslinjer anbefaler også, at risikovurderingen i forhold til frakturer 
er en personlig helhedsvurdering, hvor patienten selv skal inddrages i, hvordan de ønsker at 
håndtere diagnosen (Dansk Selskab for Almen medicin, 2002). Kvinder der efter en DXA scanning 
får konstateret osteoporose oplever at befinde sig i en gråzone mellem syg og rask, og hvor det kan 
være svært for den enkelte kvinde at træffe beslutninger om behandling af en tilstand, der hverken 
kan ses eller mærkes (Reventlow, 2007). Mange patienter finder det vanskeligt at forstå deres 
diagnose og deres risiko for frakturer efter en DXA scanning. Samtidig er de i tvivl om, hvordan de 
skal håndtere den viden, de har fået om deres knoglers skrøbelighed (Nielsen et al, 2013). 
Kvalitative studier påpeger de konsekvenser diagnosen osteoporose har, i form af eksempelvis 
negativ indflydelse på livskvaliteten (Nielsen et al, 2013; Reventlow, 2007; Weston et al, 2011). 
Endvidere viser studier, at bevidstheden om osteoporose og frakturrisiko som følge af en scanning 
medvirker til, at kvinder oplever bekymringer og usikkerhed i forhold til, hvad deres krop nu kan 
holde til (Reventlow & Bang, 2006).  
Om tilstanden skal behandles medicinsk eller ej afhænger af, om patienten udover det kvindelige 
køn har andre risikofaktorer som arvelige dispositioner, tidlig menopause, lav BMI, ryger, 
alkoholmisbrug, længerevarende lavt indtag af kalk og D-vitamin, længerevarende nedsat fysisk 
aktivitet, behandling med binyrebarkhormon, eller hvis patienten har andre sygdomme forbundet 
med risiko for osteoporose, samt om patienten allerede har haft lavenergi frakturer (Dansk Selskab 
for almen medicin, 2002). I et stort nationalt studie fandt man, at 38,7 % af deltagerne stoppede 
med at tage den ordinerede anti-osteoporotiske medicin (Hansen et al., 2013). Bivirkninger, 
manglende viden, kommunikation og forståelse af instruktioner, der er givet i forbindelse med 
medicinindtaget, samt generel utilfredshed med den måde, de bliver behandlet på, medfører, at de 
stopper med medicinen (Iversen et al., 2011).  
Så vidt det vides, er der kun få studier, der har beskæftiget sig med oplevelsen af osteoporose blandt 
patienter, der er ny diagnosticeret. I et nyere dansk kvalitativt studie, giver kvinderne udtryk for, at 
de har brug for at blive taget alvorligt, og at de gerne vil inddrages i den behandling, der bliver 
foreskrevet i forbindelse med at de får diagnosen efter DXA scanningen og udtrykker samtidig 
bekymring for de medicinske bivirkninger. De efterspørger muligheden for bedre dialog og flere 
informationer fra egen læge omkring deres situation og behandling. Kvinderne giver udtryk for, at 
de mangler hjælp til at håndtere diagnosen. De efterlyser endvidere ting, de selv kan gøre for at 
mindske negative følgevirkninger af sygdommen, men mangler råd og vejledning i forhold til hvad 
der er det mest hensigtsmæssige i situationen (Hansen et al, 2014).  
Der er få studier, der omhandler anvendelsen af teknologi og telemedicin i forbindelse med 
behandlingstilbud til denne patientgruppe. De viser blandt andet, at anvendelsen af telemedicin har 
en positiv indflydelse på patienternes compliance i forhold til medicinindtag og livsstilsændringer 
(Cook, Emiliozzi, Mccabe, 2007; Dickson et al., 2008).  
 
Formål 
Dette studie vil fokusere på postmenopausale kvinder mellem 50-65 år, der får diagnosen 
osteoporose efter en DXA scanning. Formålet er at identificere de behov, kvinderne har i forhold til 
at håndtere det at befinde sig i gråzonen mellem syg og rask og skulle inddrages i beslutninger om 
behandlingstiltag i forhold til at bremse progressionen af osteoporose. Derudover vil dette projekt 
med sit design afdække om mobil sundhedsteknologi kan udgøre et tilbud til disse kvinder med 
henblik på at inddrage dem i deres eget behandlingsforløb samt udvikle deres handlekraft og 
egenomsorg i forhold til at håndtere den situation, de står i. 
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Hensigterne med studiet er følgende: 
1. At belyse og analysere hvordan postmenopausale kvinder opfatter og håndterer at få diagnosen 
osteoporose efter en DXA scanning  
2. At identificere hvilke behov kvinderne har, når de befinder sig i gråzonen mellem syg og rask i 
forhold til at håndtere diagnosen efterfølgende 
3. At undersøge om mobil sundhedsteknologi kan udgøre et tilbud til disse kvinder med henblik på 
at understøtte dem i at udvise handlekraft og egenomsorg 
4. At afprøve og evaluere om anvendelse af mobil sundhedsteknologi kan bidrage til, at kvinder, der 
får diagnosen osteoporose efter en DXA scanning, føler sig i stand til at udvise egenomsorg og 
handlekraft og derved eksempelvis har mindre behov for kontakt til egen læge eller 
osteoporoseklinikken  
 
Undersøgelsens referenceramme 
Studiet vil have et patientrettet perspektiv og have fokus på, hvordan den enkelte kvinde 
understøttes i at håndtere diagnosen osteoporose på baggrund af en DXA scanning. Der vil være 
fokus på at fremme kvindernes egenomsorg og handlekraft via organiseringen af de tilbud kvinden 
får fra sundhedsvæsenet og via anvendelsen af mobil sundhedsteknologi. 
 
De centrale begreber og deres teoretiske referenceramme: 
Egenomsorg: 
Egenomsorg er et begreb, der har været fast bestanddel af den sundhedsfaglige og politiske diskurs 
siden midten af 1970´erne. Begrebet er dog blevet mere synligt i den senere tid, og fremhæves ofte 
som et vigtigt element i at forebygge sygdomsprogression og komplikationer i forbindelse med de 
otte folkesygdomme herunder osteoporose (Christensen et al, 2005). Der findes ikke nogen entydig 
definition af begrebet egenomsorg. Dette projekts tilgang til begrebet har valgt at tage 
udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens beskrivelse, hvor det at udøve egenomsorg betyder individets 
evne til at håndtere symptomer, behandling, fysiske og psykosociale konsekvenser samt forandring 
af levevis, som følge af livet med kronisk sygdom. De sundhedsprofessionelle skal være med til at 
give patienterne de nødvendige kompetencer, viden og færdigheder, således at de får mulighed for 
at udøve god egenomsorg. Sundhedsstyrelsen lægger op til et partnerskabsperspektiv hvor patienten 
skal være den ansvarlige i forhold til den daglige mestring af livsstilsændringer, registrering af 
symptomer mm. Patienten skal agere som den primære omsorgsgiver og producent af sundhed. De 
sundhedsprofessionelle skal være professionelle rådgivere og bidrage til at udvikle patientens 
færdigheder (Sundhedsstyrelsen, 2006).  
 
Handlekraft: 
Handlekraft handler om at skabe rammer og betingelser for, at patienterne kan tage beslutninger og 
handle ud fra et kvalificeret grundlag. En forudsætning for at opnå handlekraft er, at patienten via 
aktiv deltagelse tilegner sig viden om sin egen situation og opnår tro på egne evner til at håndtere 
situationen. Begrebet defineres ud fra og vil blive diskuteret op mod Banduras teori om individets 
tro på egne evner til at opnå kontrol over egne handlinger og over de begivenheder, der har 
indflydelse på individets liv. Denne tro kalder Bandura Self-efficacy, og teorien om dette er 
forankret i social læringsteori, hvor den menneskelige adfærd forklares som en bevægelse mellem 
kognitive adfærdsmæssige faktorer og miljømæssige faktorer. Adskillige studier har vist, at den 
adfærd, som mange udviser, er bestemt af både forventninger til de udfald, som adfærden fører med 
sig, og self-efficacy (Bandura, 1997). Dertil inddrages teori om empowerment, da styrkelsen af 
handlekraft indirekte er baseret på empowerment, som defineres således af Sundhedsstyrelsen: 
"Element i sundhedsfremme, der har til formål at bibringe patienter og andre borgere handleevne 
samt kontrol og ejerskab over beslutninger, der påvirker deres livsvilkår og sundhed" 
(Sundhedsstyrelsen, 2005).  
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Mobil sundhedsteknologi: 
Mobil sundhedsteknologi er i hastig udvikling og anvendes blandt andet til at fremme 
sundhedsadfærd hos brugerne, eller forbedre egenomsorg og handlekraft hos patienter og borgere i 
forbindelse med håndtering af sundhed og sygdom. Eksempler på mobile teknologier er f.eks. 
smartphone, iPad, iPod, håndholdte spillekonsoller som f.eks. Nintendo DS, eller håndholdte og 
transportable computere. Kommunikationen kan eksempelvis foregå via SMS, video, billeder, 
telefon, internetopkobling eller apps. Teknologierne er qua deres lette håndterbarhed og 
transporterbarhed et velegnet medie i forbindelse med at give individuel rådgivning og vejledning 
til mennesker, mens de er i deres vante miljø. Mobil sundhedsteknologi har potentiale til at spille en 
afgørende rolle i forhold til patientuddannelse, sygdomsforebyggelse og behandling, idet der ses en 
markant bedre compliance i forløb hvor mobil sundhedsteknologi tænkes ind som en del af 
sundhedsvæsenets tilbud (Free et al, 2013). Der er økonomisk potentiale i at implementere mobil 
sundhedsteknologi i sundhedsvæsenet, idet der kan tilbydes individualiserede løsninger til mange 
mennesker på en gang til lave omkostninger (Free et al, 2013). De fleste studier, indenfor 
anvendelse af mobil sundhedsteknologi til at fremme en sund livsstil og forebygge sygdomme, er 
lavet i forhold til livsstilssygdomme som diabetes type 2, cancer, hjerte-karsygdomme og som hjælp 
til vægttab og rygestop (Forjuoh et al, 2014) (Free et al, 2013). Det bliver derfor interessant at se, 
om mobil sundhedsteknologi også kan udgøre et tilbud til kvinder med osteoporose.  
 
Præsentation af forskningsfeltet 
Osteoporoseklinikken hører under endokrinologisk afdeling på OUH. Klinikken arbejder ud fra 
guidelines udarbejdet af The International Society For Clinical Densitometry (www.iscd.org). På 
klinikken scannes årligt ca. 9000 kvinder. Kvinderne henvises til klinikken enten fra egen læge på 
grund af mistanke om osteoporose ud fra case-finding strategien beskrevet tidligere eller fra 
sygehusene i Region Syddanmark. Ca. 75% af kvinderne bliver scannet som en opfølgning på en 
tidligere scanning, hvor de har fået konstateret osteoporose. De resterende 25 % af kvinderne er 
henvist fra egen læge til klinikken med henblik på udredning for osteoporose. Resultatet af 
scanningen får kvinden via egen læge enten i form af brev, e-mail, telefonkonsultation eller en 
konsultation hos lægen. Den praktiserende læge følger de kliniske retningslinjer for behandling af 
osteoporose og vejleder patienterne i hvilke behandlinger, der bør igangsættes. Patienterne vejledes 
i forhold til medicinsk behandling og anbefales samtidig at føre en knoglevenlig livsstil, hvilket 
indbefatter daglig motion, varieret kost, indtagelse af kalk og D-vitamin, ingen rygning samt 
begrænset indtag af alkohol og kaffe (osteoporoseforeningen.dk). 
De patienter, der har brug for at tale med en specialist, inden de tager stilling til behandling, bliver 
henvist til osteoporoseklinikken. Patienter der er i høj risiko for frakturer tilbydes et forløb på 
klinikkens osteoporoseskole. Osteoporoseklinikken oplever, at kvinder, der stadig er på 
arbejdsmarkedet efterlyser ting, de kan gøre selv, og som de kan passe ind i deres hverdag. 
 
Design 
Participatory design (herefter PD) anvendes som overordnet design, idet formålet er at få 
identificeret behov hos kvinder, der har fået konstateret osteoporose efter en DXA scanning og 
herefter på baggrund af de identificerede behov udvikle og afprøve om et mobilt 
sundhedsteknologisk redskab kan være et tilbud, til disse kvinder med henblik på at støtte dem i at 
udvise egenomsorg og handlekraft. PD har sine rødder i aktionsforskningen, som udspringer af 
human- og samfundsvidenskaberne. PD har vundet indpas som metode i sundhedsvidenskabelig 
forskning, i takt med at brugerinddragelse er i fokus indenfor sundhedsvæsenet (Clemensen, 2006). 
Formålet med at anvende PD som design er, at der tages udgangspunkt i brugernes behov og 
efterfølgende inddrages de i processerne, med henblik på udvikling af løsninger, som kan være af 
både teknologisk og organisatorisk art. Denne tilgang er med til at sikre løsningens relevans i 
forhold til brugerne, og der er fokus på de forandringer, som skabes sammen med brugerne. 
Brugerne studeres ikke blot, men de inddrages og er med i hele processen fra udvikling til 
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anvendelse og evaluering, hvor der til sidst er fokus på hvordan brugerne har oplevet forandringerne 
som følge af teknologien (Kensing, 2003). Typisk for en PD proces er, at der fokuseres på 
fremtidige teknologiske løsninger i forhold til et nuværende behov eller problem i praksis og på 
teknologi, som løftestang for ofte tværfaglige og tværorganisatoriske problemstillinger (Grønbæk, 
Kyng, Mogensen, 1997). Hensigten er, at skabe øget sammenhæng mellem teori, forskning og 
praksis (Clemensen, 2012). I en dansk kontekst er PD også anvendt i forbindelse med nylige ph.d. 
projekter, hvor fokus har været på at designe løsninger til forskellige brugere i sundhedsvæsenet 
(Danbjørg, Wagner, Clemensen, 2013). 
I dette studie er der lagt op til et tæt samarbejde mellem forskere, kvinder med osteoporose, almen 
praksis, osteoporoseklinikken på OUH og en privat virksomhed. Der er indgået en aftale med 
virksomheden Mobile Fitness om at stå for produktudviklingen. Mobile Fitness er stiftet og ejet af 
Københavns Universitet, CAPNOVA og private initiativtagere. Virksomheden har erfaringer i at 
arbejde med udvikling af videnskabeligt dokumenterede teknologiske sundhedsprogrammer i tæt 
samarbejde med forskere og aftagere (mobilefitness.dk). Mobile Fitness vil deltage i workshops og 
være i tæt kontakt med forskeren i hele udviklingsforløbet. Der er søgt og bevilget penge til dette 
fra Region Syddanmarks forskningspulje.  
Processen kan ikke planlægges i detaljer på forhånd, idet den ikke er lineær, men mere har karakter 
af en iterativ proces, hvor man bevæger sig frem og tilbage mellem brugeraktiviteter, feltstudier, 
litteraturstudier og udvikling af løsninger. De forskellige faser bygger ovenpå hinanden afhængig af 
de fremkomne resultater undervejs i processen illustreret ved nedenstående figur: 
 
Figur 1: Illustration af participatory design processen (Clemensen, 2006) 
 

  
 
PD består af forskellige faser hvori der sideløbende med design af løsninger i samarbejde med 
brugerne vil foregå forskning som beskrevet i metodeafsnittet herunder.  
 
Metode 
Den metodiske tilgang er overordnet kvalitativ, hvor der udover litteraturstudier vil blive benyttet 
interviews, fokusgruppeinterviews og feltstudier. Kvalitativ metode er velegnet til at undersøge et 
uudforsket felt, som kan skabe forståelse for det undersøgte og ikke kun forklare 
årsagssammenhænge, som man ser indenfor den kvantitative tilgang (Brinkmann og Tanggaard, 
2010). Under pilottestningen anvendes desuden få spørgeskemaer.  
 
Fase 1: Behovsafdækning og idegenerering 
Projektet indledes med en grundig litteraturgennemgang, hvor projektets problemstilling afgrænses 
og præciseres. Der afholdes individuelle semistrukturerede interviews af kvinder, der har fået 
konstateret osteoporose med henblik på at få et kendskab til deres behov og udfordringer i forhold 
til at håndtere diagnosen osteoporose efter en DXA scanning og befinde sig i gråzonen mellem syg 
og rask. De semistrukturerede individuelle interviews er velegnede til at få et indgående kendskab 
til individets livsverden, tanker og holdninger (Brinkmann og Tanggaard, 2010). Efterfølgende 
afholdes fokusgruppeinterview med henblik på at få kvinderne til at interagere og diskutere i 
forhold til de behov, de oplever. Fokusgruppeinterviews er fundet velegnet til at lære om erfaringer, 
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holdninger og synspunkter i et miljø, hvor der er et samspil mellem forskellige mennesker og 
organisationer på forskellige niveauer (Malterud, 2011). 
Derudover vil der i denne fase blive anvendt feltstudier, hvor jeg som forsker vil observere 
situationer, hvor kvinderne er i kontakt med sundhedsprofessionelle, som følge af at de har fået 
diagnosen osteoporose. Det kan eksempelvis være konsultation hos egen læge, eller konsultation 
hos specialister på osteoporoseklinikken. Formålet er at få et indblik i kvindernes håndtering af 
deres nye diagnose i forhold til de sundhedsprofessionelle og organiseringen omkring ny 
diagnosticerede kvinder. Deltagerobservation udspringer af etnografien, hvor grundideen er, at 
forskeren gennem sin tilstedeværelse opnår et grundlag for at beskrive det observerede og derved 
får dybere kendskab til det felt, der forskes i (Spradley, 1980).  
Efter afholdelse af interviews og feltstudier vil hensigt 1 og 2 i studiet være indfriet, og jeg vil som 
forsker have fået en dybdegående forståelse for kvindernes tanker, oplevelser og behov i forhold til 
at have fået diagnosen osteoporose. Deres behov vil være identificeret.  
Der etableres et team bestående af interessenter indenfor osteoporose området, herunder 
praktiserende læger, samt læger, sygeplejerskere, terapeuter og bioanalytikere fra 
osteoporoseklinikken. Dernæst vil ideer til fremtidige måder at organisere fremtidige tilbud til 
kvinderne blive genereret via kreative workshops med deltagelse af de involverede kvinder og 
teamet af sundhedsprofessionelle. Ingeniører og produktudviklere fra Mobile Fitness deltager også i 
disse workshops, således at design og udvikling af prototyper hele tiden sker i tæt kontakt med 
brugerne og tager udgangspunkt i de udfordringer og behov, der identificeres undervejs.  
 
Fase 2: Eksperimenter  
I denne fase skifter fokus fra behovsafdækning til eksperimenter. Videreudviklingen fra fase 1 sker 
i forbindelse med workshops, hvor ingeniører og produktudviklere fra Mobile Fitness i samarbejde 
med teamet af kvinderne og de sundhedsprofessionelle tester og justerer forskellige mulige 
løsninger med henblik på at finde frem til innovative mobile sundhedsteknologiske løsninger. 
Løsningerne testes først i et "virkelighedsnært" set-up i laboratorier. Herefter testes de ude i felten i 
tæt samarbejde med kvinderne, osteoporoseklinikken, almen praksis og andre interessenter. Igen 
foregår der løbende justering af løsningerne på baggrund af den feedback og nye ideer, der kommer 
fra brugerne i forbindelse med afprøvningen. Jeg vil ved afslutningen af fase 2 være i stand til at 
indfri hensigt 3 i forhold til at have undersøgt om mobil sundhedsteknologi kan udgøre et tilbud til 
disse kvinder med henblik på at understøtte dem i at udvise handlekraft og egenomsorg. Dette vil 
jeg gøre ved at afholde et fokusgruppeinterview med udvalgte personer fra det team og de kvinder, 
der har deltaget i udviklingen og laboratorieafprøvningen af den udviklede mobile 
sundhedsteknologi. Jeg vil dermed også kunne bruge de resultater, der fremkommer i denne fase til 
at justere den endelige prototype, inden den skal testes i pilotfasen i fase 3.   
 
Fase 3: Pilotfase  
I denne fase foretages en pilottest af den prototype, der er skabt i den eksperimentelle fase. 
Pilotfasen forventes at vare 6 mdr. Formålet er at teste produktet anvendt i "den virkelige verden", 
hvor brugere, der ikke har været med i udviklingen, er testpersoner. Der kan opstå nye udfordringer 
og ideer, når brugere, der ikke kender til produktets oprindelse, tester produktet i den kontekst som 
produktet senere skal implementeres i. Ved at gennemføre en pilottest optimeres betingelserne for 
en efterfølgende succesfuld implementering (Hartswood et al, 2003). Fasen afsluttes med et 
implementeringsseminar, hvor resultater fra projektet præsenteres for forskere, interessenter og 
beslutningstagere i samarbejde med de teams, som har været med til at udvikle produktet. Formålet 
er at understøtte implementeringen af det produkt, som er udviklet.  
For at indfri hensigt 4, i forhold til at afprøve og evaluere om kvinder ved anvendelse af mobil 
sundhedsteknologi føler sig i stand til at udvise egenomsorg og handlekraft og derved har mindre 
behov for kontakt til egen læge eller osteoporoseklinikken, vil jeg anvende fokusgruppeinterview 
med en gruppe af de kvinder, der har deltaget i pilotfasen med fokus på, hvordan de oplever at 



	   8	  

anvende et mobilt sundhedsteknologisk produkt. Derudover vil der blive afholdt et 
fokusgruppeinterview med praktiserende læger og personale fra osteoporoseklinikken med henblik 
på at evaluere anvendelsen af mobil sundhedsteknologi til kvinder, der får konstateret osteoporose. 
Dataindsamlingen suppleres med enkelte spørgeskemaer, et til kvinderne og et til de 
sundhedsprofessionelle, der via teknologien er i kontakt med kvinderne i forbindelse med at de får 
konstateret osteoporose efter en DXA scanning i forhold til at få indsamlet deres oplevelser med 
anvendelsen af teknologien.  
 
Deltagere 
Der vil som nævnt blive etableret et tværprofessionelt team bestående af praktiserende læger samt 
læger, sygeplejerskere, terapeuter og bioanalytikere tilknyttet osteoporoseklinikken på OUH.  
Studiets primære deltagere er postmenopausale kvinder, der ved en DXA scanning på OUH har fået 
konstateret osteoporose med en T-score på -2,5 eller derunder. Inklusionskriterierne er endvidere, at 
de skal være mellem 50 - 65 år, ingen tidligere kendte osteoporotiske frakturer samt have mindst 1 
kendt risikofaktor for osteoporose. De skal kunne forstå og tale dansk og må ikke være 
diagnosticeret med alvorlig psykisk sygdom, idet Sundhedsstyrelsen har vurderet at psykisk syge og 
socialt svage borgere ikke passer ind i egenomsorgsbegrebet (Sundhedsstyrelsen, 2006). 
Rekrutteringen af disse kvinder sker gennem osteoporoseklinikken ved hjælp af den bioanalytiker, 
der scanner kvinderne på OUH. Såfremt kvinden er i målgruppen for projektet, bliver hun spurgt, 
om hun kunne være interesseret i at være med i projektet. Såfremt hun indvilger, får hun udleveret 
informationsmateriale om projektet, hvorefter jeg kontakter hende.  
Det er på forhånd ikke muligt at fastsætte et endeligt antal kvinder i kvalitativ forskning, der skal 
inkluderes i studiet, men det forventes at inkludere 20 kvinder i fase 1 og 2, såfremt der er opnået 
datamætning, samt 70 kvinder i fase 3 (pilotfasen).   
 
Analyse 
Alle observationer og interviews vil blive optaget og transskriberet verbatimt og herefter vil 
analysen tage udgangspunkt i en systematisk tekstkondensering beskrevet af Malterud (Malterud, 
2011).  Systematisk tekstkondensering i Malteruds fortolkning placerer sig mellem den beskrivende 
og fortolkende fænomenologi. Med udgangspunkt i projektets formål stilles der spørgsmål til det 
materiale, man har fået indsamlet, og svarene er de mønstre og kendetegn, som kan identificeres 
gennem kritisk refleksion. Perspektivet på analysen er således formet af undersøgelsens teoretiske 
referenceramme. Der vil i forbindelse med workshops blive anvendt kamera og videooptagelser, 
samt indsamlet materiale i form af eksempelvis post it, plancher og lignende. Dette vil bidrage til at 
få belyst projektets hensigter og den proces, brugerne er en del af, og vil blive anvendt i de 
situationer, hvor det er hensigtsmæssigt, og hvor det er etisk forsvarligt. De kvantitative data fra 
spørgeskemaerne i fase 3 opgøres.  
 
Resultater 
Det er forventningen at resultaterne vil bidrage med nye perspektiver i forhold til hvordan kvinders 
handlekraft og egenomsorg styrkes, når de befinder sig i gråzonen mellem syg og rask i forbindelse 
med at de får diagnosen osteoporose efter en DXA scanning. Hvis det viser sig at mobil 
sundhedsteknologi kan udgøre et tilbud til postmenopausale kvinder i alderen 50 - 65 år, der efter 
en DXA scanning får konstateret osteoporose, med henblik på at fremme deres handlekraft og 
egenomsorg, så vil det medføre en ændring af praksis i forhold til hvordan praktiserende læger og 
sundhedsprofessionelle på osteoporoseklinikken møder disse kvinder.  
 
Etiske aspekter 
Projektet vil blive sendt til godkendelse hos Videnskabsetisk Komité. Datatilsynet vil blive 
kontaktet for at få tilladelse til at opbevare patientinformationer og følsomme data. Deltagerne i 
projektet vil modtage både mundtlig og skriftlig information og vil blive bedt om at underskrive et 
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informeret samtykke, som foreskrevet i Helsinki Deklarationen. Deltagerne sikres anonymitet og 
kan til enhver tid trække sig fra projektet.  
 
Perspektiver 
Dette projekt er designet ud fra PD. Det er en ny og anderledes måde at forske på indenfor 
sundhedsvidenskabelig forskning, idet der samtidig med forskningen foregår en implementering af 
den viden, der bliver genereret, via organisatoriske forandringer og teknologi. De erfaringer, der 
opnås i dette projekt, vil derfor kunne føre til diskussion og videreudvikling af metoden. Det er 
ligeledes forventningen, at projektet vil generere ny viden omkring brugerinddragelse i 
sundhedssektoren ved indførelse og implementering af teknologi.  
Min medvejleder Uffe Kock Wiil er projektleder for Danmarks største velfærdsteknologiske 
forsknings- og innovationsprojekt; Patient@home, hvor forskere, sundhedspersonale og offentlige 
og private virksomheder arbejder sammen om at skabe velfærdsteknologiske løsninger til 
fremtidens udfordringer indenfor sundhedsvæsenet. Der er pt. 20 multidisciplinære postdoc. og 
ph.d. forløb i gang i projektet, primært inden for sundhedsvidenskabelig forskning samt indenfor 
ingeniørvidenskab. Dette ph.d. projekt vil via Uffes rolle som medvejleder bidrage med gensidig 
videndeling med Patient@home.  
Det er tanken, at det kommende mobile sundhedsteknologiske tilbud skal implementeres i OUH´s 
samling af apps under "Mit Forløb". Visionen med "Mit Forløb" er, at patienter, der har været i 
kontakt med OUH, skal deltage mere aktivt i deres eget patientforløb via forskellige apps, der 
udvikles i fremtiden.  
Det har vist sig ved de tidligere ph.d. projekter, der har anvendt PD, at det har været oplagt at lave 
et efterfølgende sundhedsøkonomisk studie eller et randomiseret klinisk kontrolleret studie, hvor 
den løsning, der er udviklet testes i en større sammenhæng med henblik på at kunne måle på 
effekter og økonomiske gevinster. Det er dog uden for denne Ph.d.s rammer, men kunne danne 
udgangspunkt for et efterfølgende post.doc. forløb, eller et nyt sundhedsøkonomisk ph.d. forløb.  
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