
RIK Projekt 
En applikation til anvendelse i 
urologisk sygepleje? 

FSUIS konference den 20/9 
2016 

Rikke R. Mølgaard og Marion 
Westh 



Udvikling af en 

sundhedsapplikation med fokus 

på mænds håndtering af 

hverdagslivet med behov for 

selvkaterisation  

 

- et udviklings- 

projekt 

 

 



Baggrund 

 

 Krav og ønske om at anvende teknologier i sygeplejen 

 Vores faglige viden om, hvordan mennesker kan opleve 

det grænseoverskridende at skulle gøre det her på sig 

selv 

 En forforståelse af, at selvkontrol via en applikation vil 

opleves positivt 



Idéen – oprindeligt… 

 Der fandtes ikke en applikation om RIK 

 

 Applikation med mulighed for at følge egen tilstand, 

når der er behov for at tømme blæren flere gange 

dagligt – uanset, hvor man befinder sig 

 

 Vi vil gerne bidrage til, at målgruppen oplever frihed, 

tryghed og selvstændighed i forhold til at være 

afhængig af et hjælpemiddel og sundhedsvæsenet 



Fra idé til ”RIK App”: 

 Vores ide var, at udvikle 

en applikation til 

smartphones og 

tablets, som ville kunne 

inddrages i den 

konkrete oplæring som 

supplement til den 

mundtlige formidling og 

praktiske del af 

oplæringen til mænd 

med nyopstået behov 

for RIK 

 Der var ligeledes fokus 

på, at indholdet i 

applikationen 

programmeres på en 

lettilgængelig og 

letforståelig måde, 

hvorfor fokus på 

forskellige 

læringsteoretiske 

tilgange også var en 

del af projektet. 



Processen ”so far” 

 Systematisk litteratursøgning  

 Vi har interviewet sygeplejersker om emnet 

 Vi har observeret mænd blive lært op til RIK 

 Vi har udviklet indhold til applikationen 

 Applikationen tager form i et samarbejde mellem flere 

afdelinger i UCN og praksis 

 Afprøvning af applikation på målgruppen…. 

 Eventuel implementering i klinisk praksis? 

 

 



Metode: 

 Induktiv kvalitativ 

tilgang 

 For at kunne afdække 

eksplorativt, hvilke 

behov mænd med et 

nyopstået behov for 

RIK. oplever, indsamles 

data på forskellig vis.  

 Dataindsamlingen 

tager udgangspunkt i: 

 Systematisk 

litteratursøgning 

 Fokusgruppeinterviews 

 Deltagerobservationer 

 Usability tests 



Det konkrete indhold 

 Håndvask 

 Målinger 

 Udførsel af RIK 

 Skema og graf 

 Vigtig viden 

 Kontakt 

 Mine spørgsmål 



Afprøvning af RIK 

applikation  

 Afprøvningen, som 

netop pågår, kan 

danne grundlag for en 

implementeringsproces 

af applikationen i det 

danske 

sundhedsvæsen 



Hvad findes der på 

markedet af applikationer? 

 Væske- og 

vandladningsskema 

 I applikationen kan 

man blandt andet 

notere mængden af 

ladt urin og indtaget 

væske for 2-3 døgn ad 

gangen.  

 Udviklet i 2012 

 



Og endnu en… 

 Forebyggelse af UVI 

 Der findes informationer 

om RIK, og om hvordan 

UVI forebygges. 

 UVI tjek, hvor der 

efterfølgende gives 

anbefalinger.  

 Udarbejdet i 

samarbejde mellem 

Wellspect Healthcare 

og EAUN i 2015 

 

 



….og endnu en…. 

 Væske- og 

vandladningsskema, 

som sammenfattes i 

tekst eller grafer. 

Specifikke drikkevarer 

kan logges.  

 Udviklet af Astellas 

Pharma A/S i 2014 

 Man skal registrere sig 

som bruger for at få 

adgang til funktionerne. 

 

 



Hvad skal vi med ”vores” 

app? 

 Den samler tilgængelig viden for brugere af RIK 

 Den er udviklet i samarbejde med urologiske 

sygeplejersker 

 Den er tænkt ind i en læringsteoretisk kontekst, og 

afprøves i autentisk miljø 

 Der indeholdes 2 animationer med lyd, tekst og 

billeder i et roligt tempo 

 



Potentialer: 

 Øget 

patientinvolvering? 

 Teknologi i sygeplejen 

 Forandringsorienteret 

læring.  

 Uddannelse?: 

studerende – patienter 

– borgere - 

sundhedspersonale 

 Facilitering af den 

enkelte borgers 

håndtering af teknologi 

i eget hjem. 

 Handlekompetence 

 Empowerment 



Udfordringer: 

 Implementering i klinisk 

praksis – relevans? 

 Omsætning – 

integration af viden i 

praksis og 

forskningsmæssigt 

 Innovative løsninger – 

noget kendt i det 

ukendte 

 

 



Spørgsmål og kommentarer: 

 

 Hvad tænker I om dette? 

 Har applikationen en fremtid? 

 


