
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Posterprogram 

I år kan vi præsentere 17 postere, der er ophængt i salen. 

Der vil a oldes en mundtlig postersession onsdag den 23. marts kl. 12.00-
12.30, hvor 6 deltagere hver især vil præsentere deres arbejde på 5 minu er. 

Torsdag den 24. marts kl. 10.45-11.15 står posterdeltagerne ved deres postere 
klar l diskussion og spørgsmål. 

Derudover kan posterne besøges i alle pauser, og posterdeltagerne opfordres 
l at stå ved deres postere sidst i pauserne. 

Årets posterpriser uddeles ved konferencens afslutning.  

Afstemning foretages løbende via Men meter. Afstemningen åbnes ved 
konferencens start, og der lukkes for afstemning den 24. marts kl. 15.00. 
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Poster-præsenta oner 

Nr. Titel  Præsenta on 

1 Kronisk syge pa enters oplevelser af telefonkonsulta on   Anna Cathrine Korsholm 
Kjeldsen og Ingrid Villadsen  

2 Pro på pa entens præmisser – Udvikling og evaluering af App l 
pa enter med Inflammatorisk tarmsygdom 

Janni Fallesen, 

3 Kuns g Intelligens og personcentreret omsorg i ældreplejen Ulla Skjødt 

4 Skærmbaseret konsulta on uden monitorering – et intenst 
mulighedsrum for omsorg og forandring 

Be an Bagger 

5 Teknologiens indflydelse på livet med diabetes og interak onen 
mellem person med Diabetes Type 1 og sygeplejersken  

Anette Vestermark  
 

6 Sygeplejefaglige kompetencer i rela on l kuns g intelligens Lene Teglhus Kauffmann 

7 Velvære og livskvalitet – Test af VR-Nature™ 360 graders 
oplevelse kaldet VR-N3™ med sanses mula on baseret på 
naturterapi 

Be an Bagger 

8 Influenz-er. Den Virtuelle Indlæggelse. Sophie Ma hies,  

9 Co-crea ng the eDialogue project: A digital tool for 
communica on across sectors for orthopaedic pa ents 

Lili Worre Høpfner Jensen,  

10 "Min hospitalsven Hjulle" hjælper mindre børn på hospitalet Charlo e Drejdal Dyekjær  

11 Frem dens fagprofessionelle – om mennesker og 
velfærdsteknologi – en præsenta on af delprojekt 1 

Pernille Kofoed Nielsen 
 

12 Digitale teknologier i ældreplejen som mulige veje l at fremme 
samtale om livet og døden 

Vibeke Østergaard 
Steenfeldt 

13 BackTrace: en tværsektoriel digital løsning for borgere med 
lænderygsmerter 

Camilla Blach Rossen 

14 Kvalitetsudvikling af pa en orløb med kommunika ons-app'en 
"Min forløbsassistent" 

Louise Steen 

15 Hand hygiene among healthcare workers – the effect of light-
guided nudging 

Anne-Me  Iversen  

16 To PEP or not to PEP? Effect of PEP flute self-care versus usual 
care in early Covid-19 

Anne e Mollerup 

17 Tværsektorielle Videokonsulta oner på sårpa enter – fra 
ambulatoriesygeplejerske l hjemmesygeplejerske 

Pernille Greisen 

 

  



 

Mundtlige præsenta oner 

Præsenta onerne foregår i et samlet flow med 5 minu er pr. præsenta on. Der vil være mulighed for 
at tale med foredragsholderne i pauserne og l postersessionerne den 24. marts. 

Nr. 1. Kronisk syge pa enters oplevelser af telefonkonsulta on Cathrine Korsholm Kjeldsen og 
Ingrid Villadsen 

Nr. 4. Skærmbaseret konsulta on uden monitorering – et 
intenst mulighedsrum for omsorg og forandring 

Be an Bagger 

Nr. 7. Velvære og livskvalitet – Test af VR-Nature™ 360 graders 
oplevelse kaldet VR-N3™ med sanses mula on baseret på 
naturterapi 

Eva Møs –Jeppesen  

Nr. 11. Frem dens fagprofessionelle – om mennesker og 
velfærdsteknologi – en præsenta on af delprojekt 1 

Pernille Kofoed Nielsen 

Nr. 13. BackTrace: en tværsektoriel digital løsning for borgere 
med lænderygsmerter 

Camilla Blach Rossen 

Nr. 16. To PEP or not to PEP? Effect of PEP flute self-care 
versus usual care in early Covid-19 

Anne e Mollerup 

  



 

Poster nr. 1 

Kronisk syge pa enters oplevelser af telefonkonsulta on  

Førsteforfa er 
Anne Catrine Korsholm Kjeldsen, sygeplejerske, cand. pæd. psych., adjunkt, 
Sygeplejerskeuddannelsen, Holstebro, Forskningscenter for Sundhed & Velfærdsteknologi, Program 
for Rehabilitering. VIA University College. acck@via.dk 

Medforfa ere 
Ingrid Villadsen Kristensen, Sygeplejerske, cand. cur., lektor og ph.d., Medicinsk afdeling, 
Regionshospitalet Gødstrup. Forskningscenter for Sundhed & Velfærdsteknologi, Program for 
Rehabilitering. VIA University College. ingrkr@rm.dk 

Baggrund 
Digitale konsulta oner udgør i dag en vig g del af kommunika onen mellem sundhedsprofessionelle 
og pa enter. Undersøgelser viser en høj grad af lfredshed hos pa enterne og et ønske om øget 
mulighed for digitale konsulta oner. Desuden viser undersøgelser, at antallet digitale konsulta oner 
hos kronisk syge pa enter er steget markant som følge af Covid-19. De e rejser et vig gt spørgsmål 
om, hvordan telefonkonsulta oner opleves af pa enterne og hvordan det påvirker deres hverdagsliv 
og rela on l de sundhedsprofessionelle.  

Formålet   
Formålet er at undersøge hvordan kronisk syge pa enter oplever telefonkonsulta oner samt 
konsulta onens betydning for oplevelsen af pleje, behandling og rela onen l de 
sundhedsprofessionelle. 

Metode   
Projektet har et kvalita vt forskningsdesign. Der er udført 12 individuelle interviews med kronisk syge 
pa enter, fra henholdsvis Diabetes ambulatorie, Nyremedicinsk Dagsnit og Reumatologisk 
Ambulatorie. De inkluderede pa enter har alle deltaget i telefonkonsulta oner i varierende grad. 
Analyse og fortolkning er inspireret af Ricoeurs fortolkningsteori. 

Fund    
Pa enternes oplevelser af telefonkonsulta oner fremstår modsætningsfyldte. Den manglende 
visuelle kontakt, kan opleves som manglende lstedeværelse. Omvendt kan telefonkonsulta on 
opleves posi vt, hvis man kender den, man taler med. Telefonkonsulta oner både opleves 

dsbesparende, men også begrænsende, hvis ikke konsulta onen er planlagt nøje i forhold l 
pa enternes hverdagsliv.  Pa enternes ressourcer og den sundhedsprofessionelles kendskab l 
pa enthistorien har desuden stor betydning for pa enternes oplevelse af tryghed og oplevede 
kvalitet af telefonkonsulta onen.  

Konklusion og perspek vering 
Fundene tyder på, at digitale løsninger som telefonkonsulta on opleves modsætningsfyldt. Fundene 
peger på betydningen af planlægning og kon nuitet i forhold l rela oner og pa entens hverdagsliv. 
Desuden indikerer fundene behov for yderligere forskning på området. 

  



 

Poster nr. 2 

PRO på pa entens præmisser – Udvikling og evaluering af App l pa enter 
med inflammatorisk tarmsygdom 
 
Førsteforfa er 
Janni Fallesen, cand. cur., Ph.d. studerende, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S, OUH og 
Sygeplejerskeuddannelsen, University College Lillebælt, Odense. jape1@ucl.dk og 
janni.petersen.fallesen@rsyd.dk 

Medforfa ere 
Jens Kjeldsen, specialeansvarlig overlæge, ph.d., Afdeling for medicinske Mavetarmsygdomme, OUH. 
Me e Maria Skjøth, oversygeplejerske, Hudafdeling I og Allergicentret, OUH, Ph.d., HD (O), RN. 
Torben Knudsen, Klinisk Professor, Specialeansvarlig overlæge, dr.med., Ph.d. Koordinerende 
forskningsleder IRS Sydvestjysk Sygehus, Medicinsk gastroenterologisk afsnit, Medicinsk afdeling, SVS 
Esbjerg. Lisbeth Rosenbek Minet, Professor i fysioterapi og personcentreret rehabilitering, Geriatrisk 
Afdeling, OUH og Klinisk Ins tut, SDU, Ph.d., fysioterapeut 

Baggrund 
Kronisk tarmbetændelse(IBD) er uhelbredelig og kræver ofte livslang behandling og regelmæssig 
kontrol. Sygdommen er karakteriseret ved perioder med mavesmerter, afføringsforstyrrelser og blod i 
afføringen. Tilstanden kan kompliceres af symptomer som hudproblemer, ledsmerter, træthed og 
kompromitteret livskvalitet.  

Patienter med IBD har derfor brug for at kunne etablere kontakt til deres behandlingssted, hvorfor 
det til stadighed er væsentlig at udvikle metoder til hurtig og effektiv kommunikation imellem patient 
og behandler.  

Tidligere studier peger på E-health-teknologier med Patient Reported Outcome(PRO) som lovende 
blandt patienter med IBD. Formålet med projektet er derfor at udvikle og vurdere et forløb til 
patienter med IBD ved brug af PRO i app’en ”Mit Sygehus” som er tilgængelig i Region Syddanmark -
med henblik på at styrke kommunikationen med sundhedsprofessionelle og understøtte patienternes 
livskvalitet.  

Metode  
Projektets overordnede ramme er inspireret af Participatory Design (PD) og består af 3 dele:  

Del 1: Identifikation af behov hos patienter og sundhedsprofessionelle via fokusgruppeinterviews.  

Del 2: Udvikling og test af forløb via PD i tæt samarbejde mellem patienter, sundhedsprofessionelle 
og udviklere gennem workshops samt evaluering af hvordan patienter og sundhedsprofessionelle 
understøttes af forløbet via enkeltinterviews.   

Del 3: Kortlægning af sammenhænge i patienternes brug af chat set i forhold til hvordan de via 
spørgeskema vurdere egen livskvalitet og sygdomsaktivitet. Herunder med enkeltinterviews at opnå 
indsigt i hvordan patienter som bruger chat, har gavn af funktionen samt indsigt i hvordan patienter 
som aktivt fravælger brug af chat, ikke har haft gavn af den.  

Præliminære resultater 
PRO-App’en er udviklet og evalueret via 7 fokusgruppeinterviews, 16 enkeltinterviews og 6 
workshops. Endvidere vurderet via spørgeskemaer som peger på at behovet for hurtig og effektiv 
kontakt styrkes via chatfunktionen – især for patienter med høj sygdomsaktivitet og lav livskvalitet. 

Konklusion 
Kommunikationen med sundhedsprofessionelle styrkes via chatfunktionen i forløbet til patienter med 
IBD i app’en ”Mit Sygehus” således patienternes livskvalitet understøttes.  

  



 

Poster nr. 3 

Kuns g Intelligens og personcentreret omsorg i ældreplejen 

Førsteforfa er 
Ulla Skjødt, lektor, ph.d., Professionshøjskolen Absalon, Center for Sygepleje – usk@pha.dk. 

Medforfa ere 
Lene Teglhus Kauffmann, lektor, ph.d., Professionshøjskolen Absalon, Center for Sygepleje. Vibeke 
Østergaard Steenfeldt, lektor, ph.d., Professionshøjskolen Absalon, Center for Sygepleje. Be an 
Bagger, lektor, ph.d., Professionshøjskolen Absalon, Center for Sygepleje. 

Baggrund 
Antallet af ældre er støt s gende og vil i EU være fordoblet i 2060. Sam dig falder fødselsraten, 
hvorfor der vil være færre medarbejdere at rekru ere l ældreplejen. Velfærdsteknologi har gennem 
de sidste mere end 10 år været et af svarene på at løse denne udfordring. Nu er kuns g intelligens på 
sundhedsområdet en ”ny bølge”, der gør det muligt at indsamle og analysere data digitalt med 
formålet om at simulere og repræsentere områder inden for menneskelig tænkning.  

Formålet er stort set al d at få computere og robo er l at foretage sig noget, som mennesker ellers 
kun har kunnet. Det kan være fx at køre bil, kommunikere eller diagnos cere pa enter. Men hvordan 
kan kuns g intelligens understø e personcentreret omsorg? 

Formål 
Belyse muligheder og begrænsninger ved brug af kuns g intelligens i frem dens sygepleje mhp at 
understø e personcentreret omsorg i ældreplejen  

Metode 
I det dansk/tyske Interreg-projekt Care-AI foretages eksplora v undersøgelse mhp. at udfolde 
udfordringer og behov i ældreplejen og hvordan kuns g intelligens eventuelt kan imødekomme disse, 
når udgangspunktet er personcentreret omsorg. I treworkshops med deltagelse af medarbejdere, 
ledere og specialister fra kommuner, forskere og virksomheder iden ficeres konkrete udfordringer og 
behov i ældreplejen og mulige kuns ge intelligente løsninger relateret l disse.  

Formålet er at udvikle projek de, er tager afsæt i prak ske problems llinger på feltet. Feltnoter fra 
workshops er løbende analyseret og anvendt på e erfølgende workshop. 

Resultater 
Kuns g intelligens giver muligheden for at analysere store mængder af målbare og faktuelle data 
vedrørende borgeren og resultaterne af denne analyse kan pege på sammenhænge i forhold l 
primært fysiske forhold. Der lbagestår dog fortsat en udfordring i at integrere psykosociale og 
eksisten elle forhold ved brug af kuns ge intelligente løsninger i personcentret omsorg 

Konklusion 
Kuns g intelligens rummer værdifulde muligheder i frem dens ældrepleje, der sam dig må 
udfordres, hvis personcentreret omsorg er indlejret i sygeplejens værdigrundlag. 

  



 

Poster nr. 4  

Skærmbaseret konsulta on uden monitorering – et intenst mulighedsrum for 
omsorg og forandring  

Førsteforfa er 
Be an Bagger, Lektor, ph.d, Professionshøjskolen Absalon. Center for Sygepleje, Forskning og 
udvikling, Det nære sundhedsvæsen. beb@pha.  

Baggrund 
Telemedicinsk konsulta on med monitorering af vitale værdier er lbud l svært lungesyge pa enter 
med det formål, at pa enten kan lære at håndtere egen sygdom, opnå øget lfredshed og livskvalitet 
(Sundhedsstyrelsen, 2017). De udfordringer, som pa enten oplever i hverdagslivet som lungesyg, 
omhandler dog o e ikke selve sygdommen. Det kan imidler d blive overset, når sygeplejerskens 
omsorg har målte værdier som omdrejningspunkt i den skærmbaserede konsulta on. 

Formål 
Formålet med de e projekt er at undersøge poten alet for omsorgsarbejde og personlig udvikling i 
den skærmbaserede konsulta on, hvor sygdom og måling af vitale værdier ikke er 
omdrejningspunktet for konsulta onen.  

Metode 
Empirien er indsamlet ifm. eget ph.d. projekt med feltobserva oner af skærmbaserede konsulta oner 
af en halv mes varighed med svært lungesyge pa enter. Der er desuden foretaget 10 kvalita ve 
interviews med syv pa enter og tre konsulta onssygeplejersker. Med teore sk afsæt i teori om 
hverdagsliv, selvbillede, iden tet, samt tab og sorg, analyseres og diskuteres, hvordan psykologiske 
udfordringer kan blive synlige for pa enten og resultere i mere en hensigtsmæssig håndtering af 
hverdagslivet. 

Resultater 
Mødet mellem sygeplejersken og pa enten har en sådan intensitet, at samtaler om endda 
tabuiserede forhold finder sted, forhold som pa enten end ikke har betroet sine nærmeste. 
Pa entens refleksioner over selvforhold styrkes i rummet og resulterer i hensigtsmæssige 
forandringer i hverdagslivet, idet pa enten foretager nødvendige opgør med både egne og 
omgivelsernes forventninger. 

Konklusion 
Skærmbaseret konsulta on uden monitorering indeholder poten ale for omsorgsarbejde, der kan 
fremme refleksion og personlig udvikling og resultere i en mere hensigtsmæssig håndtering af 
hverdagslivets udfordringer og dermed fremme livskvalitet. 

Perspek vering 
Ovenstående fund er både kontekst- og rela onelt be nget, men undersøgelsen peger på, at mere 
forskning på området er nødvendig, idet telemedicinsk konsulta on uden monitorering stort set er et 
uudforsket område. 

  



 

Poster nr. 5 

Teknologiens indflydelse på livet med diabetes og interak on mellem person 
med Diabetes Type 1 og sygeplejersken 

Førsteforfa er 
Ane e Vestermark, diabetessygeplejerske, Regionshospitalet Nordjylland, Afdeling for hjerte, 
diabetes og hormonsygdomme. a.vestermark@rn.dk 

Medforfa ere 
Anne Jensen Severinsen, diabetessygeplejerske, Regionshospitalet Nordjylland, Afdeling for hjerte, 
diabetes og hormonsygdomme. Mona Kyndi Pedersen, seniorforsker, Center for klinisk forskning, 
Regionshospital Nordjylland, Hjørring,  

Baggrund 
I behandling af diabetes type 1 anvendes en stor varia on af teknologiske hjælpemidler. Personer 
med diabetes type 1 er i høj grad selvmonitorerende og styrende for deres egen behandling. Dette 
indebærer et stort antal daglige beslutninger, hvor der indgår forskellige teknologiske 
hjælpemidler. For at man i Diabetesambulatoriet kan understøtte disse daglige beslutninger, stiller 
det ligeledes krav til diabetessygeplejerskens teknologiske kompetencer. 

I interaktionen mellem diabetessygeplejersken og personen med diabetes, kan de teknologiske 
aspekter af diabetesbehandlingen tage fokus væk fra samtalen om andre livsproblematikker i livet 
med type 1 diabetes 

Formål 
At undersøge hvordan personer med diabetes type 1 oplever, at diabetesteknologien påvirker 
dagligdagen og interak onen med diabetessygeplejersken.   

Metode 
Der vælges et kvalitativt design med dataindsamling i form af 2 fokusgruppeinterviews med personer 
med diabetes type 1 tilknyttet voksen Diabetesambulatoriet. Deltagerne skal have minimum 2 års 
diabetes erfaring og skal anvende Flash Glukose Måler, insulinpumpe og/eller sensor.    

Der vil blive anvendt en temaopdelt interviewguide opbygget med inspiration fra litteratur om 
sundhedskompetence. Materialet vil blive analyseret ud fra en hermeneutisk tilgang 

Resultater 
Der foreligger endnu ikke resultater af undersøgelsen. 

  



 

Poster nr. 6 

Sygeplejefaglige kompetencer i rela on l kuns g intelligens  

Førsteforfa er 
Lene Teglhus Kauffmann, lektor, ph.d.   

Medforfa ere 
Bettan Bagger, lektor, ph.d. Vibeke Østergaard Stenfeldt, lektor, ph.d. Ulla Skjødt, lektor, ph.d. 

Baggrund 
I den danske digitaliseringsstrategi (2016-20) specificeres det, hvordan velfærdsydelser i ltagende 
grad er bundet op i digitale løsninger, hvilket skaber et behov for særlige kompetencer. Man taler om, 
at ansa e i sundhedsvæsenet skal have viden om brugen af de digitale løsninger, samt evne l at 
guide borgeren i deres anvendelse af webbaserede portaler og velfærdsteknologiske løsninger. Men 
hvilke begreber om kompetence er indlejret i sådanne poli kker, og hvilke særlige kompetencer har 
sygeplejersker rent fak sk brug for, i rela on l at arbejde i et teknologisk sundhedsvæsen? 

Formål 
At bidrage l diskussionen af, hvordan sygeplejersker kan udvikle kompetencer l at anvende kuns g 
intelligens, uden at det er på bekostning af en holis sk lgang l borgeren. 

Metode 
Gennem en policy analyse, ud fra en diskursanalytisk metode, afklares det, hvorledes kompetence i 
relation til teknologi anvendelse bliver italesat. Dernæst diskuteres elementer fra vores empiri i 
projektet, i relation til diskursen såvel som i lyset af teoretiske begreber om professionalisme og 
teknologiforståelse. Empirien, der danner baggrund for dette oplæg/poster er indsamlet under tre 
workshops knyttet til projektet ’Care AI’, som er et EU finansieret seeding projekt, der udarbejdes i 
samarbejde mellem danske og tyske forskere. Deltagere i de tre workshops var både forskere, 
virksomheder og sygeplejersker fra i alt 15 kommuner. 

Resultater 
Den diskursivt definerede forståelse af ’de rig ge kompetencer’ re er sig mod sundhedsvæsenet 
foranderlige karakter. Empirien viser, at AI er en teknologi, som sygeplejersker forventer sig at kunne 
få gavn af på flere måder. Men sygeplejerskerne er også bekymrede for, hvordan AI vil forme deres 
praksis og om det er muligt at opretholde det holis ske perspek v i pleje og omsorgsopgaver.  

Konklusion 
Sygeplejersker og det øvrige sundhedspersonale skal udvikle en ’dobbeltposi on’ hvor det 
naturvidenskabelige og det humanvidenskabelige spiller sammen, dvs. teknologiens muligheder skal 
ses som andet og mere end en trussel mod det holis ske. 

  



 

Poster nr. 7 

Skærmbaseret konsulta on uden monitorering – et intenst mulighedsrum for 
omsorg og forandring  

Førsteforfa er 
Be an Bagger, Lektor, ph.d., Professionshøjskolen Absalon. Center for Sygepleje, Forskning og 
udvikling, Det nære sundhedsvæsen. beb@pha.  

Medforfa ere 
Agnete Sillesen, lektor og Eva Møss Jeppesen adjunkt, Professionshøjskolen Absalon, Center for 
sygepleje. 

Thuri Kledal, Ph.d. CEO & S er af Naturrefugium ved T-Kledal og udvikler af VR-Nature™ og VR-N3™ 
- indgik ikke i hverken pilot-, testafprøvning eller tolkning, men har bidraget med detaljer i . den 
tekniske indretning. 

Baggrund 
Skovbadning Shinrin-yoku, er udviklet i Japan l stress reduk on og ophold i naturen antages at have 
en posi v effekt i . at få et bedre helbred både mentalt og fysisk. Ældre mennesker kan grundet 
fysiske udfordringer være afskåret fra at komme i skoven. En virtuel brille (VR-Nature™), der er 
baseret på naturterapi re er sig blandt andet mod ældre mennesker 70+, hvor forskellige 
omstændigheder har sat et ellers velfungerende, ældre menneske i en ny og anderledes livssitua on. 

Formål 
Projektet undersøger, hvorvidt skovbadning præsenteret virtuelt (VR-N3™), kan simulere 
elementerne fra et skovbad og bidrage l oplevelse af velvære og forbedret livskvalitet 

Metode 
Projektet er en forskningsforberedende case-serie med 15 inkluderede informanter (7 mænd og 8 
kvinder) i alderen 71-98 år (83,5 år) rekru eret via netværk med diversitet i civil status og 
udfordringer i hverdagslivet. Der er foretaget to test af brillen med observa onsstudie samt før- og 
e erinterview ud fra semistruktureret interviewguide med udgangspunkt i 1.- persons-perspek ver. 

Resultater 
Størstedelen (14) af deltagerne giver udtryk for en oplevelse af velvære gennem det virtuelle skovbad 
med oplevelse af at blive hensat l en anden virkelighed. Den virtuelle eksponering med synsindtryk 
og genkendelige dyre, fugle- og insektlyde giver deltageren en nærmest auten sk oplevelse af at 
være i skoven, hvor deltageren kompenserer for evt. aldersbe ngede udfordringer for sanserne. 
Deltagerens habituelle lstand kan imidler d influere på, om skovbadet vækker gode oplevelser og 
VR-N3™ kan derfor også ses i en terapeu sk sammenhæng, hvor naturen fremkalder gemte følelser, 
som giver anledning l e erfølgende samtale om det svære. 

  



 

 
Poster nr. 8 
 

Influenz-er. Den Virtuelle Indlæggelse. 

Førsteforfa er 
Sophie Matthies, Projektsygeplejerske, Forskningsafdelingen, Nordsjællands Hospital – 
Sophie.matthies.02@regionh.dk 

Medforfa ere 

Maria Lund, Projektsygeplejerske, Lunge- og Infektionsafdeling 0651, Nordsjællands Hospital. Thea 
Fischer Kølsen, Forskningschef, Forskningsafdelingen, Nordsjællands Hospital 

Baggrund 
På baggrund af det store kapacitetspres på sygehuse verden over i forbindelse med Covid-19 
epidemien er der et stort behov for at nytænke pa en ndlæggelsen. Det store spørgsmål er; Hvordan 
laver man en hjemmeindlæggelse med fokus på pa entsikkerhed, og brugervenlighed? 

Formål 
Teamet bag Influenz-er, har en vision om at indlægge pa enterne i deres eget hjem. De e med 
formålet at frigøre epidemipa enter l vante rammer, og med pa entsikkerheden for øje, at 
nedbringe mængden af selvhjulpne indlagte i epidemipa enter. 

Metode 
I samarbejde med Netcompany og Innovationsfonden, har det været muligt at bygge et system og en 
app, der tilgodeser patientens frihed, uden at bryde med behandlingskrav. Det vil sige at patienten 
følger de samme observationskrav, som hvis vedkommende var fysisk indlagt i Lunge- og 
Infektionsmedicinsk afdeling, men med større frihed.  

Patientens vitale parametre en af grundpillerne i projektet, og sammen med daglig kontakt til en 
sygeplejerske og en læge på sengeafdelingen sikres at indlæggelsen i eget hjem kan fortsætte.   

Resultater 
En brugertest med resultater fra både patienter og personale er netop afsluttet, og der afventes 
godkendelse fra GCP og Lægemiddelstyrelsen.  

Konklusion 
Plejepersonalet indleder en øve-periode, og gør sig klar til den fremtidige nye indlæggelsesform. 

  



 

Poster nr. 9 

Co-creating the eDialogue project: A digital tool for communication across 
sectors for orthopaedic patients 

Førsteforfatter 
Lili Worre Høpfner Jensen, ph.d., cand. scient., Clinical Science & Technology. Interdisciplinary 
Orthopaedics, Orthopaedic Surgery Department, Aalborg, University Hospital & Laboratory for 
Welfare Technology – Digital Health & Rehabilitation, Department of Health Science and Technology, 
Aalborg University : lili.jensen@rn.dk 

Medforfattere 
Ole Rahbek, Professor, MD. Interdisciplinary Orthopaedics, Orthopaedic Surgery Department, 
Aalborg, University Hospital & Department of Clinical medicine, Aalborg University. Søren Kold, 
Professor, MD, Interdisciplinary Orthopaedics, Orthopaedic Surgery Department, Aalborg, University 
Hospital & Department of Clinical medicine, Aalborg University. Birthe Dinesen, Professor and leader 
of laboratory for welfare technology - Digital Health & Rehabilitation, Department of Health Science 
and Technology, Aalborg University. 

Baggrund 
Effec ve and easy communica on is a key aspect for op mizing the treatment of pa ents and make 
them feel safe in transi ons of care. With shortened hospital stays, more postopera ve observa ons 
are expected to be managed in pa ents’ home. However, pa ents o en feel insecure a er discharge, 
and have concerns that cause them to call the hospital. Developments within communica on 
technologies have opened new opportuni es to link pa ents and health professionals (HP) digitally. 
Through a process of co-crea on with users, we have sought to qualify the development of the 
eDialogue project. 

Formål 
To describe the process of co-crea on that led to development of the eDialogue project. 

Metode 
The overall framework was co-crea on with pa ents and providers across disciplines and sectors. 
Phase I (January-June 2019), aimed at iden fying the known and unknown needs of orthopaedic 
pa ents being discharged, rela ves and HP. Data collec on techniques were cultural probes, 
interviews with pa ents (n=8), rela ves (n=4), HP (n=6) and workshops(n=3). In Phase II (April-June 
2020), we further developed ideas to support pa ents a er discharge through a workshop (n=1) and 
subsequent pilot tests and interviews with pa ents and rela ves (n=2). Data has been documented in 
files and analyzed inspired by Brinkmann & Kvale. 

Resultater 
In Phase 1, we identified a lack of communication and knowledge sharing across sectors, and lack of 
opportunities for access to HP after discharge. This was confirmed in Phase 2, where we also found 
that patients value the possibility of digital communication with HP, if communication is direct and 
response time appropriate. Based on this, the eDialogue project was developed, where we connect 
patients and HP across sectors after hospital discharge in circles of communication through a digital 
tool. 

Konklusion 
Co-creation was an appropriate approach to develop the eDialogue project. Planning interventions 
with users contribute to tailored and meaningful healthcare services. 

  



 

Poster nr. 10 

"Min hospitalsven Hjulle" hjælper mindre børn på hospitalet 

Førsteforfatter 
Charlo e Drejdal Dyekjær, udviklingsansvarlig sygeplejerske, master i klinisk sygepleje. Enhed for 
forskning og udvikling i sygepleje l børn og unge, Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital 

Medforfattere 
Be nna Smedegaard Hviid, sygeplejerske. Børn og Unge afsnit 2, Børn og Unge, Aarhus. Line Vind 
Skovholm, sygeplejerske. Børn og Unge afsnit 2, Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital. Claus 
Sixtus Jensen, klinisk sygeplejespecialist, post doc. Enhed for forskning og udvikling i sygepleje l børn 
og unge, Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital samt Center for Aku orskning, Aarhus 
Universitetshospital og Aarhus Universitet. 

Baggrund 
Min hospitalsven Hjulle er et innova onsprojekt, der er opstået på baggrund af et konkret behov i 
hverdagen på børne- og ungeafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH). Vi oplevede, at vi 
manglede mestringsstø ende lbud l børn i aldersgruppen 0-4 år, der skulle igennem procedurer 
forbundet med smerte og angst. Derfor udviklede vi "Min hospitalsven Hjulle". 

Formål 
Formålet var at udvikle et mestringsstø ende lbud l børn i alderen 0-4 år, der kunne bruges l at 
fly e fokus fra det, der ikke er så rart.  

Metode 
Vi skabte en helhedsløsning der bestod af 2 spil målre et aldersgruppen. Spillene skulle spilles på en 
iPad, på et mobilt sta v med hjul (deraf navnet Hjulle). Sta vet og iPad’en fik en ramme designet som 
en dinosaurus, hvilket gjorde at Hjulle var letgenkendelig. Spillene anvender teknologierne 
Augmented Reality og Computer Vision. De e betyder, at barnet både kan være en ak v del af spillet 
og sam dig spille på afstand uden at berøre, dvs. spille ved at lave at lave bevægelser ud i lu en. 
A ængig af udviklingsniveau kan barnet spille enten selv eller med hjælp fra en forælder. Specielt i 
en "corona d" er det en stor fordel at løsningen er håndfri og ikke krævede desinficering mellem 
hvert barn. 

Hjulle blev testet på 21 børn. Data blev indsamlet ved hjælp af feltobserva oner, spørgeskemaer, 
narra ver og registrering af smertescore. 

Resultat 
Vores resultater viste, at Hjulle er meget brugervenlig og at 3 ud af 4 børn blev helt eller delvist afledt. 
"Hjulle" er nu en del af vores tilbud til de yngste børn på de fleste af de steder på AUH, hvor der 
kommer børn. Vores mål er, at "Hjulle" fremadrettet skal hjælpe børn på mange andre Børne- og 
Ungeafdelinger i Danmark. 

Projektet har lært os, at det er muligt, at fuldføre et innovationsprojekt selv med forholdsvist små 
midler til rådighed.  



 

Poster nr. 11 

Frem dens fagprofessionelle – om mennesker og velfærdsteknologi – en 
præsenta on af delprojekt 1 

Førsteforfatter 
Pernille Kofoed Nielsen, Lektor cand. scient. ph.d. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, 
Pernille.nielsen@bhsund.dk. 

Medforfattere 
Verena Gulstad, Lektor sygeplejerske Master i Rehabilitering Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole 
Verena.gulstad@bhsund.dk 

Baggrund 
Forskning viser en signifikant forbedring af livskvalitet hos mennesker med kronisk obstruktiv 
lungesygdom (KOL), der er tilbudt telemedicinsk understøttet behandling sammenlignet med 
kontrolgruppen1. Livskvalitet betragtes med udgangspunkt i OECD’s definition som et 
multifaktorielt/helhedsorienteret begreb. 

Formål 
Formålet er at undersøge værdiskabelse og livskvalitet gennem brugen af velfærdsteknologi hos 
udvalgte borgere. Projektet har et klinisk velfærdsteknologisk fokus og er afgrænset til sundheds- og 
sygepleje varetaget af social- og sundhedshjælpere (SSH), -assistenter (SSA) og sygeplejersker. Det er 
et samarbejde mellem Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, Bornholms Hospital, Bispebjerg 
Hospital, Bornholms Regionskommune, Københavns Professionshøjskole og Videncenter for 
Velfærdsteknologi. 

Specifikt undersøges om borgere på Bornholm med KOL oplever ændret værdiskabelse og livskvalitet 
efter udlevering af KOL-kuffert. 

Tesen er, at i jo højere grad sundhedsvæsenets tilbud giver værdi for den enkelte, desto mindre er 
risikoen for genindlæggelser eller behandlingssvigt.  

Metode 
Data indhentes via tre forskellige tilgange:  

a. Livskvalitet og værdiskabelse beskrives gennem semistruktureret interview med 3-4 borgere 
med KOL-kuffert, bosiddende på Bornholm. Informanterne rekrutteres via Lungeambulatoriet på 
Bornholms Hospital. Inklusionskriterier: Patienter, der har fået udleveret KOL-kuffert. 
Eksklusionskriterier: Patienter, der har exacerbation i deres KOL.  

b. Et fokusgruppeinterview gennemføres med 4-5 SSH/SSA vedrørende deres oplevelse af borgeres 
livskvalitet med KOL-kuffert. På hvilke områder kan de fagligt se, at skærmbesøg har betydning 
for borgerens livskvalitet? Er der tekniske udfordringer for borgeren? Hvad oplever de som 
sundhedsprofessionelle, at borgeren giver udtryk for i hverdagen?  

c. Med en systematisk litteratursøgning (PICO-søgestrategien) undersøges, hvilken evidens der er 
for at KOL-patienter oplever en forøget værdiskabelse og grad af livskvalitet ved brug af 
velfærdsteknologiske løsninger. 

Resultater 
De første resultater vil foreligge medio 2022. 

Konklusion og perspektivering 
Projektets resultater bruges til at kvalificere brugen af velfærdsteknologi blandt borgere med KOL, og 
vil blive publiceret i sygeplejefagligt tidsskrift, såvel som præsenteret mundtligt. 

  



 

Poster nr. 12 

Digitale teknologier i ældreplejen som mulige veje til at fremme samtale om 
livet og døden 

Førsteforfatter 
Vibeke Østergaard Steenfeldt Lektor, ph.d .,Professionshøjskolen Absalon, Center for Sygepleje. 
vst@pha.dk. 

Medforfattere 
Ulla Skjødt, lektor, ph.d. Be an Bagger, lektor, ph.d. Lene Teglhus Kauffmann, lektor, ph.d. Alle 
Professionshøjskolen Absalon, Center for Sygepleje. 

Baggrund 
I et stadigt mere standardiseret sundhedsvæsen, hvor borgere visiteres til konkrete sygeplejeopgaver 
ud fra ydelseskataloger, har samtalen om livet og døden vanskelige vilkår. Fokus rettes ofte mod 
biomedicinske problemstillinger. Kendskab til borgerens levede liv er begrænset, og eksistentielle 
anliggender dokumenteres ofte blot med ja eller nej til hjerte-lunge-redning.  

Formål 
At belyse anvendelse af digitale teknologier i ældreplejen med henblik på at diskutere, hvordan disse 
teknologier kan understø e samtale med borgere og pårørende om livet og døden. 

Metode 
Gennem en metasyntese af resultater fra to projekter omhandlende anvendelse af teknologi i 
sygeplejen diskuteres muligheder og barrierer for anvendelse af digitale teknologier i et 
postfænomenologisk perspektiv. 

Resultater 
I et projekt undersøges, hvordan digitale pla orme kan understø e kommunika onen for pårørende 

l mennesker, der lever med demens. Undersøgelsen viser, at digital kommunika on kan være et 
supplement l at stø e pårørende fx sparring og dialog med andre pårørende og sygeplejersker om 
eksisten elle og sociale udfordringer.   

I et andet projekt undersøges, om virtual reality (VR) formidlet gennem en VR-brille kan fungere som 
en digital kommunika onsform. Undersøgelsen viser, at naturoplevelser gennem VR-brillen giver 
anledning l samtale om eksisten elle spørgsmål. Det kan både være gode minder fra det levede liv 
eller bekymringer om en usikker frem d eller forestående død. 

Konklusion 
Digitale kommunika onsformer har poten ale l at understø e samtale om livet og døden og 
dermed l en øget stø e i forhold l eksisten elle udfordringer. Studierne peger dog også på nogle 
begrænsninger eller be ngelser. Fx mister den digitale kommunika onspla orm for nogle brugere sin 
værdi, hvis de ikke kan finde den informa on derinde, som de har brug for.   

Teknologierne kan således ikke bruges forudsætningsløst. Det er centralt, at teknologien fremstår 
transparent, og at brugeren har en medieret kropslig og hermeneu sk rela on l den anvendte 
teknologi. Sygeplejersker og andet personale har en afgørende rolle i forhold l måden teknologierne 
anvendes på. 

  



 

Poster nr. 13 

BackTrace: en tværsektoriel digital løsning for borgere med lænderygsmerter 

Førsteforfa er 
Camilla Blach Rossen, sygeplejerske, ph.d. Forskningsansvarlig sygeplejerske hos Center for Planlagt 
Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg caross@rm.dk. 

Baggrund 

Lænderygsmerter er et massivt problem i Danmark, da cirka hver tredje dansker er berørte af 
lidelsen. Lidelsen fører til et højt sygefravær og mange kontakter til sundhedsvæsenet.  

Smerter og funk onsnedsæ else har en gennemgribende indvirkning på den enkelte borgers 
hverdagsliv og kan være en betydelig psykisk belastning. De e forstærkes hyppigt i mødet med 
fagprofessionelle, da mange af de berørte borgere oplever kontakterne l de forskellige sektorer som 
usammenhængende, forvirrende og langtrukne. Det skyldes blandt andet at Sundheds- og 
socialsektoren er opdelt i forskellige IT-systemer, der ikke taler sammen. Derfor bliver borgeren o e 
tovholder i eget forløb, og vig ge sundhedsdata om borgeren kan gå tabt mellem de forskellige 
sektorer. 

Formål 
At udvikle en innova ve digital løsning, BackTrace, som skal faciliterer sammenhængende 
pa en orløb. 

Metode 
Udviklingen af BackTrace er i gang og foregår via workshops i en iterative bottom-up proces, hvor 
brugerinddragelse og forskningsbaseret viden er central. BackTrace bliver udviklet i tæt samarbejde 
med et team bestående af mennesker med lænderyglidelse, pårørende, fagprofessionelle, forskere og 
it-udviklere. Udviklingen startede i januar 2020. 

Resultater 
Første udviklingsfase har vist, at sammenhængende patientforløb, skal skabes ved at facilitere: 

 at borgeren sættes reelt i centrum for eget forløb, ved at gøre den enkelte borger til dataejer. 

 at borgen kan dele alle relevante data med hvem de ønsker på tværs af sektorer og faggrupper.  

 præsentation af tværsektorielle journal data i en klar og let forståelig form. 

 at borgeren har indsigt i egen tilstand og relevant viden. 

 øget samarbejde mellem borgere og fagprofessionel der er baseret på deling af borgrens 
selvmonitorering.  

Disse fund har guidet udviklingen af første version af BackTrace, som bliver pilottestet mellem 
oktober 2021 og februar 2022. 

Konklusion 
Resultater fra pilottesten vil være klar til præsentation i marts 2022. Evalueringen vil informere den 
videre udvikling af BackTrace. 

  



 

Poster nr. 14 

Kvalitets udvikling af patientforløb med kommunikations app’en ”Min 
forløbsassistent” 

Førsteforfatter 
Louise Steen, sygeplejerske med speciale funktion, Ortopædkirurgisk ambulatorium. Nordsjællands 
hospital, Hillerød. Louise.steen@regionh.dk 

Medforfattere 
Pernille Greisen, afd.spl. Ortopædkirurgisk ambulatorium, Nordsjællands hospital, Hillerød 

Baggrund 
Patienter tilbringer minimal tid på hospitalerne, og sammen med klinikerne, i forbindelse med et 
behandlingsforløb. For at forberede dem, udleveres store mængder af skriftligt informationsmateriale 
– på e-boks, til forundersøgelser eller til patientseminarer.  

Ved at implementere kommunikations app’en ”Min forløbsassistent”, har vi opnået nærhed, tryghed 
og sammenhæng for vores patienter, i det vi via app’en kan være til stede for dem både før, under og 
efter et behandlingsforløb 

Formål 
Gennem app’en modtager patienterne den rette viden på det rette tidspunkt, og får påmindelser via 
notifikation.   

Patienten får et kronologisk overblik over behandlingsforløbet, og de kan se deres ambulante aftaler. 
Appen har en beskedfunktion, hvor patienten har mulighed for at komme i kontakt med en kliniker 
når patienten har behov. 

Metode 
Brownpaper workshop med en større tværfaglig gruppe af klinikere – overblik over patient forløb – 
giver ejerskab af projektet. Derefter en lille gruppe personale som producerer information til 
forløbene vha Ipad eller computer. Personaler filmes til små korte videoer (max 2 min.) om fx ”Sådan 
foregår operationen” – ”det skal der ske på dagen”, ”træningsøvelser”. 

Resultaterne 
 Overvældende positiv respons – mundtlige tilbagemeldinger og via spørgeskemaer 

 Velforberedte patienter, som kan stille dyberegående spørgsmål 

 Tid til nærvær frem for generel information 

 Tryghed ”som at have sin egen sygeplejerske i lommen” 

 Færre telefonopkald fra patienter (forstyrrelser) 

 Forebygge genindlæggelser 

Konklusion og perspektivering 
Den positive respons og tilbagemelding fra patienter og personale, har givet os lyst til at arbejde med 
appen på en anden måde end den er designet til. Fx projekt med primær sektor, så patienterne 
oplever en sømløs overgang fra indlæggelse til udskrivelse. 

Fremmer lighed i sundhed, i det patienter med ressourcer kan tilegne sig viden via app’en, og på den 
måde frigøre klinikernes tid til patienter, som har mere brug for dem – uden nogen føler de mister 
noget. 

  



 

Poster nr. 15 

Hand hygiene among healthcare workers – the effect of light-guided nudging 

Førsteforfatter 
Anne-Mett Iversen, RN, PhD student, Department of Oncology, Aarhus University Hospital/Aarhus 
University, Denmark. annive@rm.dk 

Medforfattere 
Marco Bo Hansen, MD, PhD, Konduto APS, Sani nudge, Copenhagen, Denmark. Morten Münster, 
Behavioral expert, mortenmünster.com, Copenhagen, Denmark. Brian Kristensen, MD, PhD, National 
Center of Infection Control, Statens Serum Institut, Copenhagen, Denmark. Svend Ellermann-Eriksen, 
MD, PhD, DMSc, Department of Clinical Microbiology, Aarhus University Hospital/Aarhus University, 
Denmark. 

Both intervention methods increased HHC significantly in patient and medication rooms, and HHC 
remained at the higher levels after the intervention periods. Interventions had less effect in staff 
toilets. 

Introduction 
Despite an ongoing focus, hospital-acquired infections (HAI) continue to burden 7-10% of all patients. 
However, HAI can be reduced by improving hand hygiene compliance (HHC) among health care 
workers. We have investigated the effect of light-guided nudging on health care workers HHC. 

Method 
A seven-month, prospective, interventional study has been conducted at two departments (oncology 
and hematology) at a university hospital in Denmark.  

An electronic monitoring system (sani nudgeTM) was used to collect hand hygiene data. 

Hand hygiene opportunities and alcohol-based hand rub events were measured in patient rooms and 
working rooms (e.g. medication rooms and staff toilets). Data was provided as HHC rates (0%—100%) 
with 95% CI. We compared baseline HHC across two intervention-periods with light-guided nudges 
displayed on the alcohol-based hand rub dispensers. 

Intervention period 1: The four wards were randomly divided into two groups to start receiving either 
Reminder-nudges (group 1) or Feedback-nudges (group 2). 

Intervention period 2: All four wards received both reminder- and feedback-nudges simultaneously  

Results 
(Preliminary): In total, 211,560 hand hygiene opportunities were collected from doctors (n=88), 
nurses (n=125) and cleaning assistants (n=14). At baseline, HHC was higher for group 2 in medication 
rooms +25% (19-32) and staff toilets +16% (11-21). 

HHC increased in intervention period 1 relative to baseline: in patient rooms, group 1 +6% (4-9) and 
group 2 +10% (7-13); in medication rooms, group 1 +21% (13-29) and group 2 +14% (9-18). In staff 
toilets, HHC only increased in group 1 +15% (8-21). 

Overall, HHC remained at the higher levels during intervention period 2 and after. 

Conclusions 
An electronic monitoring system was successfully used to collect data on hand hygiene compliance. 

  



 

Poster nr. 16 

To PEP or not to PEP? Effect of PEP flute selfcare versus usual care in early 
Covid-19 F 

Førsteforfatter 
Annette Mollerup, ph.d,, assistant professor, CCRN, University College Diakonissestiftelsen, Bachelor 
of Science in Nursing Programme. amol@ucdiakonissen.dk 

Introduction 
Evidence is lacking on how to help individuals with early Covid-19 overcome the disease with fewer 
symptoms and possibly prevent hospital admissions. As selfcare, positive expiratory pressure (PEP) is 
used for chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and PEP has prevented pneumonia among 
patients with leukaemia by improved airway clearance. 

Objective 
The purpose of this trial is to determine if regular use of PEP flute-selfcare is effective in reducing 
respiratory symptoms among non-hospitalised adults with early Covid-19. 

Methods 
This randomised trial was conducted from 6th October 2020 to 26th February 2021. Consenting 
adults in the Capital Region and Region Zealand, being able to perform selfcare, and having early 
Covid-19 were randomised to use PEP flute-selfcare during the 30-day intervention or to usual care 
only. Randomisation was stratified for sex and age (<60 or ≥60 years). Both groups reported symptom 
severity via daily online surveys, assessed by the COPD assessment test (CAT). Analyses of register 
data regarding clinical progression, hospital admission and mortality are forthcoming. 

Results 
378 participants were assigned PEP flute-selfcare (n=190) or usual care (n=188). The median number 
of days with PEP flute-use in the PEP-selfcare group was 21 days. In the intention-to-treat population, 
the PEP-group reported significant lower CAT-score at day-30 (change from baseline of -1.2 point 
(95% CI, -2.1 to -0.2; P=0.017). Also, the PEP-group reported significantly less chest tightness, less 
dyspnoea, more vigour, and higher level of daily activities. No serious adverse events were reported. 

Conclusion 
In early Covid-19, PEP flute-selfcare had a significant, yet marginal and uncertain clinical effect on 
respiratory symptom severity, as measured by CAT scores. 

As a global response to pandemics, more research is needed into safe, homebased interventions that 
are scalable and can be easily distributed thus giving a high impact on society at low cost 

  



 

Poster nr. 17 

Tværsektorielle videokonsultationer på sårpatienter – fra 
ambulatoriesygeplejerske til hjemmesygeplejerske 

Førsteforfatter 
Pernille Greisen, afdelingssygeplejerske, Hillerød Ortopædkirurgisk afdeling. 

Baggrund 
I dag sker den tværsektorielle kommunikation hovedsageligt skriftligt og gennem fotodokumentation 
i den fælles sårjournal Pleje.net. For at styrke og understøtte et mere agilt tværsektorielt samarbejde 
og en mere tidssvarende digital understøttelse, er ambitionen at afprøve og udvikle et nyt 
tværsektorielt set-up for sårbehandling i eget hjem via videokonsultationer, som alternativ til fysisk 
ambulant konsultation på hospitalet. Hvor den kommunale sygeplejerske under tæt virtuel 
supervision fra sårambulatoriet i Ortopæd Kirurgisk Afdeling varetager sårpleje- og behandling i 
borgerens hjem. 

Visionen er, at indsatsen bidrager til: 

 Et tættere tværsektorielt samarbejde mellem de kommunale og regionale sygeplejersker mhp. 
at sikre bedre og sammenhængende forløb på tværs af sektorer 

 At skabe mere nærhed og sammenhæng i behandlingen, herunder et mere fleksibelt 
behandlingsforløb til den enkelte borger af høj faglig kvalitet, hvor borgeren oplever et samlet 
sundhedsvæsen. 

 Større tryghed for både pa enter og de kommunale sygeplejersker, idet pleje og behandlingen 
superviseres af sårambulatoriet i Ortopæd Kirurgisk Afdeling. 

 Direkte rådgivning, sparring og supervision, hvor spørgsmål og stillingtagen til behandlingen kan 
afklares hurtigt og ikke forsinke behandlingsforløbet, som det kan være tilfældet i dag, hvor 
kommunikationen hovedsageligt sker skriftligt. 

 Et kompetenceløft blandt de kommunale (sår)sygeplejersker ift. at kunne varetage mere 
komplicerede opgaver og opdage problematiske sår tidligere. 

 Digitalisering, hvor flere borgere kan behandles i eget hjem.  

Tilbuddet vil særligt tilgodese ældre svækkede borgere og borgere med kronisk sygdom, herunder 
borgere med et længerevarende behandlingsforløb, lang transporttid, borgere med nedsat 
funktionsevne, som f.eks. har behov for en liggende transport eller borgere, der er utrygge ved at 
skulle komme fysisk på hospitalet for at modtage behandling. 

Metode 
Videokonsulta onen foregår via teams, link fra SP sendes på mail l hjemmesygeplejerske. 
Hjemmesygeplejerske foretager videokonsulta onen via mobiltelefon. Sygeplejerske i ambulatoriet 
ser med og rådgiver. Amb.spl. dokumenterer i SP og sender kopi via korrespondance meddelelse.  

  


