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RESUMÈ		
	
I	maj	2015	igangsatte	Region	Sjælland	OPI-projektet	”Træningsapp	–	sammenhængende	patientforløb	med	
velfærdsteknologi	på	tværs	af	sektorerne”.	Projektet	har	været	en	del	af	Region	Sjællands	OPI	Platform	og	
har	haft	deltagelse	af	fysioterapien	på	Slagelse	Sygehus,	Slagelse	Kommune,	virksomheden	ICURA	ApS	og	
Koncernenheden	Produktion,	Forskning	og	Innovation	(PFI)	fra	Region	Sjælland.		
	
Projektet	har	haft	til	formål	at	undersøge,	om	man,	ved	brug	af	teknologi	i	genoptræningen,	kan	motivere	
patienter	til	at	vedligeholde	fysisk	funktion	gennem	fysisk	aktivitet	og	compliance	i	hverdagen.	Her	også	
med	fokus	på	sammenhæng	i	patientforløbet	i	og	mellem	sektorerne.	Til	dette	formål	blev	det	interaktive	
træningssystem	ICURA	Activity	testet	på	Slagelse	Sygehus	og	i	Slagelse	Kommune	på	30	patienter,	der	alle	
har	været	i	et	genoptræningsforløb.	
	
Som	en	del	af	projektet	er	der	udarbejdet	en	evaluering	af	projektets	proces,	samt	en	mini	medicinsk	
teknologivurdering	(MTV).	Resultaterne	fra	henholdsvis	projektevaluering	og	mini-MTV	præsenteres	i	
denne	rapport.	
	
Mini-MTV’en	peger	på,	at	det,	for	en	delmængde	af	de	deltagende	patienter,	er	lykkedes	at	aktivere	og	
motivere	til	øget	fysisk	aktivitet	i	genoptræningsforløbet,	men	at	den	delmængde	har	været	mindre,	end	
man	kunne	have	ønsket.	Det	skyldes	bl.a.,	at	projektet	har	haft	nogle	udfordringer	med	rekruttering	og	
inkludering	af	patienter	på	sygehuset,	hvilket	har	betydet,	at	det	var	vanskeligt	at	få	udnyttet	løsningens	
fulde	tværsektorielle	potentiale.		
	
Alligevel	har	projektet	givet	behandlere	og	patienter	nye	perspektiver	på,	hvordan	selvmonitorering	kan	
bruges	til	at	skabe	motivation	og	ejerskab	hos	patienter	og	borgere	i	genoptræningsforløb.	Projektet	har	
ligeledes	også	givet	væsentlige	bidrage	i	forhold	til	ICURA	Activitys	målgruppe	og	funktionalitet.					
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1	INTRODUKTION	
	

1.1	Introduktion	til	projektet		
I	maj	2014	har	Styregruppen	for	Sundhedsinnovation	i	Region	Sjælland	iværksat	projektrammen	OPI-
platform,	hvor	der	i	løbet	af	3	år	skulle	gennemføres	4	OPI-projekter.	Det	var	tanken,	at	OPI-samarbejdet	
skulle	fordre	innovation	i	et	samspil	mellem	erhvervsliv	og	sundhedspersonale.	Projekt	”Trænings	App	-	
sammenhængende	patientforløb	med	velfærdsteknologi	på	tværs	af	sektorerne”	har	været	et	af	4	OPI	
projekter.	Formålet	med	Trænings	App	projektet	har	været	at	teste	ICURA	Activity	på	30	patientforløb	på	
tværs	af	sektorerne	på	Slagelse	Sygehus	og	Slagelse	Kommune,	samt	undersøge	om	ICURA	Activity	kunne	
være	medvirkende	til	at	motivere	patienter	og	vedligeholde	fysisk	funktion	gennem	fysisk	aktivitet	og	
compliance	i	hverdagen.	

	

1.2	Beskrivelse	af	ICURA	Activity	
ICURA	Activity	er	et	interaktivt	træningssystem,	der	bruges	i	trænings-	og	rehabiliteringsforløb	som	støtte	
og	motivation	til	at	øge	fysisk	aktivitet	og	compliance.	Det	kan	fx.	være	hos	borgere,	der	har	behov	for	
genoptræning	under	og	efter	hospitalsindlæggelse,	i	forløbsprogrammer	eller	ved	vedligeholdende	
træning.		

ICURA	Activity	(Figur	1)	består	af	en	mobilenhed	og	to	bevægelsessensor,	som	borgere	kan	få	udleveret	til	
egentræning.	De	leveres	samlet	i	en	lille	transportkuffert.	Sensoren	registrerer	aktiviteter	og	øvelser,	og	
anvendelsen	kan	nemt	indpasses	i	dagligdagen.	Behandler	kan	følge	med	i	udviklingen	via	ICURAs	back-end	
og	borgeren	kan	dagligt	følge	egen	udvikling	i	app’en.	Resultaterne	kan	bruges	til	at	tilpasse	det	samlede	
behandlings-	og	træningsforløb	til	den	enkelte.	

 

Figur	1:	ICURA	Activity	

ICURA	Activity	kan	benyttes	i	forløb,	hvor	hjemmetræning	og	patientens	egen	mestring	af	sygdom	kan	gøre	
en	positiv	forskel.	ICURA	Activity	kan	anvendes	som	delvis	erstatning	for	fysiske	fremmøder	og	være	et	
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redskab	til	at	fremme	dialogen	om	indsats,	mål	og	plan	for	det	samlede	rehabiliteringsforløb.	(Se	bilag	5	for	
uddybende	beskrivelse	af	ICURA	Activity) 

1.3	Projektets	baggrund	
I	forbindelse	med	den	nye	’Sygehusplan	mod	2020’	har	Region	Sjælland	fokus	på	sammenhængende	
patientforløb,	patientindflydelse	og	udnyttelsen	af	de	nyeste	teknologier.		

Personalet	på	Slagelse	Sygehus	og	på	Slagelse	Kommunes	genoptræningscentre	oplever	dog	i	stigende	grad	
udfordringer	med	at	følge	med	i	levering	af	ydelser	i	forbindelse	med	indlæggelse	og	rehabilitering	af	
kronikere	og	svage	patienter.	Årsagerne	kan	bl.a.	findes	i	den	demografiske	befolkningssammensætning	
med	flere	ældre	i	samfundet	og	et	stigende	antal	af	kronikere.		

Under	hospitalsindlæggelse	er	patienter	ofte	sengeliggende	i	mange	af	døgnets	timer,	hvilket	øger	risiko	for	
tab	af	fysisk	funktion	under	indlæggelse.	Personalet	har	ikke	tid	til	at	aktivere	alle	patienter	og	må	ofte	
prioritere	så	hårdt,	at	der	kun	er	tid	til	mobilisering	af	de	allersvageste.	I	de	kommunale	
genoptræningscentre	er	udfordringen,	at	kommunens	sundhedspersonale	på	nuværende	tidspunkt	kun	har	
meget	lille	viden	om	borgerens	forløb	og	fysiske	funktionsniveau,	når	de	modtager	en	genoptræningsplan	
på	borgeren	fra	regionen.	Ved	sektorovergangen	og	mødet	med	nye	behandlere,	skal	borgeren	ofte	starte	
forfra	med	undersøgelser,	test	og	instruktion	i	nye	øvelsesprogrammer.		
	
Gennem	de	sidste	mange	år	har	der	derfor	været	fokus	på	at	understøtte	et	sammenhængende	
patientforløb	mellem	primær-	og	sekundærsektoren.	I	projektet	er	ICURA	Activity	blevet	introduceret	til	
indlagte	patienter.	Fordelene	ved	at	starte	forløbene	allerede	på	sygehuset	er,	at	man	giver	patienterne	
mulighed	for	at	få	en	forståelse	for	teknologien	inden,	de	kommer	tilbage	til	kommunerne.	Desuden	undgår	
man,	at	patienterne	taber	fysisk	niveau	under	indlæggelse	og	i	ventetiden	mellem	indlæggelse	og	opstart	af	
genoptræning	i	kommunalt	regi.		
	
På	den	måde	skulle	borgere	i	kommunal	genoptræning	arbejde	videre	med	det	træningsforløb,	som	
allerede	var	startet	ved	indlæggelsen	og	derved	få	oplevelsen	af	en	god	sammenhæng	på	tværs	af	
sektorerne.		
	

1.4	Formål	og	succeskriterier		
Med	baggrund	i	de	udfordringer,	Slagelse	Sygehus	og	Slagelse	Kommune	oplever	i	forhold	til	stigende	pres	
på	genoptræningsydelser,	er	formål	og	succeskriterier	i	projektet	defineret.		

Det	overordnede	formål	for	projektet	er:	

• At	motivere	patienter	til	at	vedligeholde	fysisk	funktion	gennem	fysisk	aktivitet	og	compliance	i	
hverdagen,	med	fokus	på	sammenhæng	i	patientforløbet	i	og	mellem	sektorerne	

Mere	projektspecifikke	formål	er:	

• At	der	gennemføres	et	testforløb	på	30	patienter	på	3	måneder	
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• At	der	for	4	patienter	i	testen,	foretages	en	mere	grundig	beskrivelse	af	forløbet,	planlægningen	og	
gennemførelse	af	træningen.	Her	er	formålet	at	kortlægge1	udfordringerne	ved,	at	patienten	
oplever	indsatsen	som	et	sammenhængende	forløb	

• At	skabe	grundlag	for	afklaring	om	anskaffelse	af	løsningen	i	regionen	og	kommunen	
• At	evaluere	projektet	ud	fra	Mini	MTV	perspektivet	og	dokumentere,	at	patienternes	tilstand	

forbedres	gennem	træning	ved	fastholdelse	i	et	udviklingsforløb	
	

Ligeledes	har	projektet	haft	tværsektorielle	fokusser	som:	

• Sammenhænge	-	Sikre	sammenhæng	i	patientforløb	i	sektorovergangen	mellem	region	og	
kommune	og	forbedre	det	tværsektorielle	samarbejde	og	nedbringe	indlæggelsesdage	eller	
genhenvisninger.	Fastholde	aktivitet	i	ventetiden	mellem	hospital	og	kommune,	samt	sikre	
kontinuerlige	forløb.	Motivere	patienterne	til	at	vedligeholde	funktion,	støtte	vaneændringer	over	
tid	samt	at	undersøge	hvilke	målgrupper,	der	kan	have	gavn	af	løsningen	

	
• Funktionsevne	-	At	vurdere	funktionsevne	ved	indlæggelse,	udskrivelse,	opstart	af	kommunal	

genoptræning	og	afslutning,	samt	forebygge	tab	af	fysisk	funktion	under	indlæggelse	og	i	tiden	
mellem	udskrivelse	og	opstart	af	genoptræning.	Fysioterapeuterne	i	kommunen	får	bedre	
kendskab	til	borgerens	forløb	og	funktionsevne	under	indlæggelsen	samt	ved	udskrivelsen	til	
kommunal	genoptræning	

	
• Compliance	-	At	få	et	redskab	til	at	motivere	borgerene	til	mere	træning	samt	at	opleve,	at	

borgerne	tager	mere	ansvar	og	ejerskab	for	eget	træningsforløb	ved	at	udnytte	
motivationsfaktoren	i	ICURA	activity.	Øge	compliance	for	hjemmeøvelser	og	sikre,	at	borgere	kan	
træne	mere	selvstændigt	og	være	mere	aktiv	i	vedligeholdelse	af	eget	
funktionsniveau/genoptræningsforløb.	At	patienternes	aktive	timer	i	løbet	af	dagen	øges	under	
hospitalsindlæggelse	og	dermed	undgå,	at	patienterne	taber	fysisk	niveau	

	

Succeskriterier	for	projektet:	

• Patienter	og	borgere	oplever	et	sammenhængende	forløb	

• Patienter	og	borgere	oplever	motivation	omkring	genoptræningen	

• Behandlere	oplever	øget	compliance	hos	borgere	og	patienter	

	

                                                        
1	Arbejdet	blev	påbegyndt,	men	havde	ikke	den	ønskede	effekt	og	blev	derfor	pillet	ud	af	projektet.		
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1.5	Organisering	af	projektet	
I	oktober	2015	etableredes	projektets	styregruppe	og	arbejdsgruppe.	Styregruppen	og	arbejdsgruppen	blev	
bemandet	som	illustreret	i	Figur	2.	Styregruppen	mødtes	4	gange	i	løbet	af	projektperioden,	hvor	de	traf	
beslutninger	om	tvivlsspørgsmål	og	hvor	løbende	resultater	blev	rapporteret.		

Arbejdsgruppen	mødtes	med	14	dages	interval	i	projektperioden.	

Styregruppen
Formand: Niels Degn, PFI Chef
Jacob Mandøe Nielsen, Direktør Icura ApS
Lisbeth Schrøder, Ledende overfysioterapeut, Fysio- ergoterapi - Slagelse Næstved
Therese Gjerde Jensen, Ledende overfysioterapeut, Slagelse Kommune

Projektleder
Jesper Lakman

Innovations Facilitator, PFI

ICURA

Sofia	Tillitz	Roth
Projektleder,	Icura	ApS

Slagelse	Kommune

Casper	Juul	Jensen,	Fysioterapeut
Henrie>e	Bahrt,	Fysioterapeut

Slagelse Sygehus

Christopher	David	Neale,	Fysioterapeut
Claus Riber Pedersen, Fysioterapeut

Arbejdsgruppen

	 

Figur	2:	Projektets	organisering2	

Forløbet	blev	projektledet	af	PFI	–	Produktion,	Forskning	&	Innovation	(PFI).	PFIs	rolle	var	at	projektlede,	
facilitere	processen,	sikre	fremdrift	samt	koordinere	mellem	projektpartnerne	i	det	offentlige	og	private	
samarbejde.		

	

1.6	Procesbeskrivelse	af	projektet	
I	februar	2016	faciliterede	PFI,	i	samarbejde	med	arbejdsgruppen,	en	workshop.	Her	blev		patientens	rejse	
igennem	sundhedsvæsenet,	samt	udfordringer	med	træning	og	genoptræning	på	tværs	af	sektorerne,	
kortlagt.	Resultatet	af	kortlægningen	grundlagde	udvælgelsen	af	den	endelige	målgruppe.	Arbejdet	med	

                                                        
2	Anne	Leo	Press	Andersen	udgik	af	arbejdsgruppen	og	Claus	Riber	Pedersen	overtog	Annes	plads	
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kortlægningen	hjalp	arbejdsgruppen	med	at	formulere	formål,	indikatorer	der	skulle	måles	på	samt	det	
endelige	evalueringsdesign.	Workshoppen	blev	også	iværksat	for	at	afklare	projektdeltagernes	indbyrdes	
arbejdsopgaver,	skabe	momentum	og	en	fælles	forståelse	for	processen	samt	generere	fælles	viden	om	
patient-	og	borgerforløbet.		

Allerede	i	opstarten	af	projektet	blev	ICURA	systemet	vist	frem	for	både	arbejdsgruppe	og	styregruppe.	
Behandlerne	have	mulighed	for	at	afprøve	teknologien	på	2	forskellige	arbejdsgruppemøder.	Support-	og	
testaftale	med	plan	for	logistik	af	ICURA	”kufferter”,	samt	aftale	mellem	ICURA	og	Slagelse	Kommune	og	
Slagelse	Sygehus,	blev	udarbejdet.		

Planen	for	projektforløbet	illustreres	i	Figur	33.		

Arbejdspakke 1
Aftalegrundlag
& Beskrivelser

Arbejdspakke 2
Iterativ 

Videreudvikling

Arbejdspakke 3
Implementering
Test & Support

Arbejdspakke 4
Afklaring af 
procedure

Arbejdspakke 5
Krav Spek /

Koncept

AP5   Evaluering / Design

Styregruppe StyregruppeStyregruppe

AP7  IT Spor

Styregruppe

	 

Figur 3: Projektmodel 

		

Som	forberedelse	til	testforløbene,	blev	der	udarbejdet	flyers	for	at	kunne	give	patienterne	noget	skriftligt	
materiale	om	projektet	til	eget	brug,	samt	som	oplysning	til	pårørende.	Der	blev	også	produceret	plakater	
til	oplysning	omkring	projektet	for	at	skabe	opmærksomhed	for	patienter	og	det	øvrige	personale.	
Projektlederen	udarbejdede	to	testmapper	med	kopi	af	ICURA	supportaftale,	printede	spørgeskemaer,	

                                                        
3	Arbejdspakke	6	indgår	som	en	delmængde	af	evalueringen	og	arbejdspakke	7	blev	ikke	igangsat,	da	Koncern	IT	i	
Region	Sjælland	ikke	ønskede	at	indgå	i	projektet.	



	

9 

 

patienttilfredshedsskemaer,	support	telefonnumre	og	e-mails.	4	kufferter	blev	leveret	til	Slagelse	Sygehus	
og	Slagelse	Kommune,	så	de	4	behandlere	involveret	i	projektet	kunne	opbygge	erfaring	og	rutine	omkring	
brug	af	teknologien.	De	4	behandlere	fik	udleveret	de	4	kufferter	4	uger	før,	testen	startede	op.	Når	
behandlerne	havde	opbygget	erfaring	og	viden	og	følte	sig	sikre	i	brugen	af	ICURA	Activity,	kunne	de	
begynde	at	involvere	de	første	patienter.	Desværre	blev	ICURA	Activity	stort	set	ikke	brugt	i	trænings-	og	
oplæringsperioden	og	der	blev	ikke	påbegyndt	testforløb	med	patienter	i	den	givne	periode.		

Efter	de	4	ugers	oplæringsperiode,	hvor	det	var	tiltænkt,	at	behandlerne	kunne	starte	op	med	et	par	forløb,	
startede	selve	testen.	Med	oplæringsperioden	og	selve	testperioden	skulle	i	alt	30	patienter	igennem	et	
tværsektorielt	forløb	over	de	efterfølgende	3	måneder.	Planen	var	at	få	3	patienter	involveret	i	den	første	
uge,	derefter	4	patienter	den	efterfølgende	uge,	og	6-7	patienter	de	efterfølgende	uger,	indtil	30	forløb	var	
sat	i	gang.	

2	EVALUERINGSDESIGN	OG	METODE	
Som	afslutning	på	projektet	blev	det	besluttet	at	udarbejde	en	evaluering.	Evalueringen	består	af	2	
elementer:	

1. Evaluering	omkring	projektets	forløb	-	Her	undersøges	projektdesignet	for	at	se	hvilken	indvirkning,	
det	har	haft	på	resultaterne	(Kapitel	2)	

2. Mini	MTV	af	ICURA	Activity	-	Her	indgår	patient-	&	borgerperspektiv,	medarbejder-	og	
organisationsperspektiv	samt	teknologiperspektivet	(Kapitel	3)	

	

2.1	Formål	med	evalueringen	
Som	en	delmængde	af	evalueringen	har	vi	valgt	at	evaluere	på	processen.	Processen	i	projektet	giver	
indikationer	og	læring	omkring	organisationens	parathed	til	at	arbejde	med	teknologiprojekter.	Erfaringer	
fra	processen	kan	også	bruges	til	igangsættelse	af	nye	projekter.			

Formålet	med	mini	MTV’en	er	at	vurdere	forudsætningerne	for,	og	konsekvenserne	af,	at	anvende	ICURA	
Activity.	Mini	MTV’en	er	afgrænset	til	effekterne	ved	anvendelsen	af	ICURA	Activity	på	Slagelse	Sygehus	og	
Slagelse	Kommune.	Økonomiperspektivet,	som	traditionelt	er	en	del	af	en	mini-MTV,	er	udeladt,	da	fokus	i	
projektet	har	været	på	de	organisatoriske	aspekter	og	patienttilfredsheden	med	fokus	på	sektorovergangen	
mellem	sygehus	og	kommune.		

	

2.2	Metode	og	dataindsamling	
Evalueringen	kombinerer	flere	metoder	til	dataindsamling	for	at	forstå	kompleksiteten	af	data.	Der	er	
hentet	data	fra	ICURA	Activity	back-end	for	alle	patienter	og	borgere,	der	har	gennemført	et	tværsektorielt	
forløb.	Der	er	brugt	kvalitativ	metode	for	at	få	indsigt	i	patienters	og	borgeres	oplevelser	af	at	træne	med	
ICURA	Activity.	Der	er	ligeledes	brugt	kvalitativ	metode	til	at	få	indsigt	i	behandlernes	oplevelse	af	patienter	
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og	borgernes	træningsforløb	med	ICURA	Activity.	Der	er	brugt	kvantitativ	metode	i	form	af	funktionstest,	
selvrapporteret	helbredstilstand	og	livskvalitet	samt	patienttilfredshedsundersøgelse.	Følgende	elementer	
er	brugt	i	evalueringen:	

• Kvalitative	metoder:	

o Fokusgruppeinterview	med	behandlere	på	Slagelse	Kommune	

o Fokusgruppeinterview	med	behandlere	på	Slagelse	Sygehus	

o 3	interviews	med	patienter,	der	har	fuldført	et	ICURA	Activity	forløb	

• Kvantitative	metoder:	

o PFSF	funktionstest	

o EQ5D	selvrapporteret	helbredstilstand	og	livskvalitet	

o Patienttilfredshedsundersøgelse	

	

Kvalitativ	metode:	

Der	er	udført	i	alt	3	individuelle	interviews	med	patienter.	De	individuelle	interviews	blev	udført	med	en	
semistruktureret	interviewguide	(Se	bilag	2	og	3).	De	3	patientinterviews	er	alle	interviews	med	patienter,	
der	har	gennemført	et	succesfulgt	forløb	med	ICURA	teknologien.	De	patienter,	der	afleverede	udstyret	
tilbage,	fordi	de	var	for	friske	eller	for	svage,	har	projektet	ikke	haft	adgang	til	efterfølgende.	Formålet	med	
den	kvalitative	metode	var	at	rekruttere	en	blanding	af	patienter,	hvor	det	havde	været	en	succes	og	
patienter,	der	afleverede	udstyret	hurtigt	tilbage.	De	adspurgte	patienter	ønskede	ikke	at	deltage.	Derfor	er	
datagrundlaget	ud	fra	patienter,	som	har	haft	en	succes	med	at	bruge	ICURA	Activity.	

Derudover	er	der	lavet	2	fokusgruppeinterview	med	behandlerne	fra	Slagelse	Sygehus	og	Slagelse	
Kommune.	Da	sygehus	og	kommune	er	organiseret	forskelligt	og	ønsket	var	at	få	bidrag	fra	begge	
organisationer,	blev	der	først	lavet	et	fokusgruppeinterview	med	behandlere	fra	Slagelse	Sygehus	og	
dernæst	et	fokusgruppeinterview	med	behandlere	fra	Slagelse	Kommune.		

	

Kvantitativ	metode:	

Af	de	30	patienter,	der	blev	rekrutteret	i	projektet,	er	det	kun	få	patienter,	der	har	udfyldt	PFSF	
funktionstest,	EQ5D	selvrapporteret	helbredstilstand	og	livskvalitet	samt	patienttilfredshedsundersøgelse	
både	før	og	efter	testen.	Det	er	derfor	ikke	muligt	at	måle	på	forbedring	af	fysisk	funktion	gennem	fysisk	
aktivitet.		

Data	fra	ICURA	Activitys	back-end	er	blevet	anvendt	i	evalueringen	for	at	få	indsigt	i	omfanget	af	patienter	
og	borgeres	træning.	Herunder	længden	på	træningsperioden	og	samlet	antal	træningsdage.		
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3	EVALUERING	AF	PROJEKTETS	FORLØB	
	

3.1	Projektets	organisering	
Projektet	blev	organiseret	ud	fra	en	styregruppe	og	en	arbejdsgruppe	med	en	typisk	stages	gate	model,	
hvor	arbejdsgruppen	var	den	udførende	part	i	hver	stage’s	proces	og	styregruppen	var	det	besluttende	
organ.	Behandlere	på	Slagelse	Sygehus	følte	sig	klemt	med	driftsopgaver,	samtidig	med	at	de	skulle	
rekruttere	patienter	til	projektet.	Det	er	muligt,	at	det	havde	været	en	fordel,	hvis	projektet	havde	været	
organiseret	med	en	styre-arbejdsgruppe	og	der	var	flere	møder	mellem	repræsentanter	fra	begge	grupper.	
Så	ville	det	måske	have	været	nemmere	for	behandlere	at	beskrive	deres	udfordring	mellem	driftsopgaver	
og	projektopgaver	og	dermed	også	nemmere	for	ledelsen	at	identificere,	hvordan	de	kunne	støtte	mere	op	
om	dem	i	projektet.	

	

3.2	Forberedende	implementering	og	test	
Da	projektet	startede	op	i	november	2015	var	ICURA´s	sensor	og	app	ved	at	gennemgå	en	stor	opdatering,	
som	ville	være	færdig	i	marts	2016.	Det	blev	derfor	besluttet,	at	projektet	ville	være	bedst	stillet	med	at	
bruge	det	nyeste	teknologi,	da	opdateringen	ville	være	mere	tidstro,	samtidig	med	at	teknologien	kunne	
flere	ting	end	den	tidligere	version.	Perioden	fra	november	’15	til	marts	’16	blev	dermed	brugt	på	arbejde	
med	projektgrundlag,	målgruppe	og	evalueringsdesign.	Det	betød,	at	forberedelser	til	testforløbet,	samt	
testfasen,	blev	komprimeret	betydeligt	i	forhold	til	det	oprindelige	oplæg.		

Der	blev	afsat	4	uger,	hvor	behandlerne	på	Slagelse	Sygehus	og	Slagelse	Kommune	kunne	lege	med	
udstyret	i	den	gamle	version	og	få	nogle	erfaringer	med	nogle	enkelte	testborgere.	Her	var	tanken,	at	
behandlerne	bl.a.	skulle	afprøve	logistikken	ved	udlevering,	situationen	med	at	introducere	en	borger	til	
teknologien	på	sengestuen,	udfyldelse	af	evalueringspapirer	(fx	EQ5D)	etc.	Da	det	var	tydeligt,	at	det	ville	
blive	en	komprimeret	testperiode,	blev	det	besluttet,	at	erfaringer	fra	disse	forløb	kunne	tælle	med	som	en	
del	af	de	30	testforløb.	Det	var	imidlertid	svært	for	terapeuterne	at	få	igangsat	forløb	i	denne	periode.	I	de	
4	uger,	der	var	afsat	til,	at	behandlerne	kunne	lege	med	udstyret	og	lære	det	at	kende	samt	opbygge	viden,	
lykkedes	det	ikke	at	få	igangsat	nogle	forløb.	Årsagen	kan	måske	ligge	i,	at	der	var	flere	lavpraktiske	ting,	
som	tog	meget	af	den	tid,	der	var	afsat	til	projektet.	Herunder	kommunikation	til	kollegaer	og	andre	
faggrupper	på	de	afdelinger,	der	var	involveret,	planlægge	logistik	i	forhold	til	lagring	af	ubrugt	teknologi	i	
hjælpemiddeldepotet,	opladning	mm.	Da	det	tager	tid	for	behandlere	at	vænne	sig	til	at	bruge	nyt	udstyr,	
betød	den	relativt	korte	forberedende	fase,	at	behandlerne	stod	med	et	relativt	lille	erfaringsgrundlag,	da	
selve	testen	startede	op.		

3.3	Målgruppe	og	rekruttering	af	patienter	til	testen	
For	ikke	at	begrænse	mulighederne	for	rekruttering	og	identifikation	af	egnede	målgrupper,	blev	det,	ved	
de	første	projekt-	og	styregruppemøder,	besluttet,	at	målgruppen	ikke	skulle	begrænses	til	særlige	
diagnoser	eller	en	specifik	klinisk	afdeling.	I	stedet	blev	patienter	og	borgere	med	en	bestemt	profil	udvalgt	
ud	fra	en	stratificeringsmodel.	Det	blev	besluttet,	at	ICURA	Activity	skulle	introduceres	til	indlagte	patienter	
på	hospitalets	sengeafdelinger.	Da	projektet	personalemæssigt	kun	har	involveret	2	fysioterapeuter	på	
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Slagelse	Sygehus,	har	der	dog	været	en	naturlig	begrænsning	til	de	afdelinger,	de	har	haft	deres	gang	på.	
Det	har	betydet,	at	rekrutteringen	har	været	på	de	sengeafdelinger,	hvor	terapeuterne	har	haft	
patientkontakter,	hvilket	har	givet	visse	udfordringer	i	forhold	til	rekrutteringen	af	patienter.	Der	er	blevet	
rekrutteret	patienter	fra	afdelingen	for	mave-tarm	kirurgi,	medicinsk	mave-tarm	afdeling,	lungeafdelingen,	
hjerteafdelingen,	traume	samt	geriatrisk	afdeling	G1.	

	

Omkring	140	patienter	blev	forsøgt	inkluderet,	før	det	lykkedes	projektet	at	rekruttere	de	30	patienter,	som	
var	målsætningen	i	projektet	(Tabel	1).	Patienterne	blev	rekrutteret	på	forskellige	stadier	i	deres	
indlæggelse,	nogle	efter	operation,	andre	lige	inden	de	blev	udskrevet.	Der	blev	i	projektet	ikke	ført	logbog	
eller	registreringer	over	årsager	til	’ikke	inkluderede’	patienter,	hvilket	kunne	have	givet	et	datagrundlag	
over,	hvorfor	det	var	svært	at	rekruttere	patienter.	

Tabel	1:	Oversigt	over	rekrutterede	patienter	fordelt	på	diagnoser	

Afdeling	 Reumatologi	 Kræft	 Medicinsk/Kirurgisk	 Ortopædi	 n/a	

Antal	 2	 4	 14	 6	 4	

	

Det	viste	sig,	at	det	var	en	udfordring	for	terapeuterne	at	skulle	rekruttere	ud	fra	en	så	løst	defineret	
målgruppe.	Da	der	også	var	et	vist	tidspres	i	forhold	til	at	nå	at	rekruttere	30	borgere	i	projektperioden,	fik	
sygehusets	terapeuter	derfor	rekrutteret	patienter,	som	de	måske	normalt	ikke	ville	have	tilbudt	en	
genoptræningsplan,	samt	borgere,	som	de	måske	allerede	fra	starten	af	var	usikre	på	var	gode	kandidater.	
Disse	borgere,	kan	være	nogle	af	dem,	som	selv	stoppede	deres	forløb	efter	kort	tid	i	kommunal	
genoptræning,	da	de	ikke	følte,	at	de	havde	et	genoptræningsbehov.		

Som	nævnt	tidligere,	har	projektet	haft	en	målsætning	om	at	gennemføre	testforløb	med	de	30	patienter	i	
3	måneder,	men	der	har	været	stor	forskel	på,	hvor	længe	de	30	deltagere	har	anvendt	løsningen	og	hvor	
ofte,	de	har	trænet.	Af	de	patienter,	der	deltog	i	testen	af	ICURA	Activity,	har:	

• 52	%	trænet	mellem	1	og	4	dage	

• 9	%	trænet	mellem	5	og	9	dage		

• 39	%	trænet	mere	end	15	dage4	

Patienterne	har	i	gennemsnit	trænet	9,6	dage	med	ICURA	udstyret.	Af	de	30	deltagende	testpatienter	er	
det	altså	en	mindre	gruppe,	som	har	haft	længere	testforløb.	En	del	af	de	rekrutterede	patienter,	har,	som	
tallene	viser,	kun	anvendt	udstyret	i	kort	tid	inden,	de	har	afleveret	det	tilbage.	På	den	måde	er	projektets	
målsætning	her	kun	delvist	indfriet.		

                                                        
4	I	denne	gruppe	er	der	store	individuelle	forskelle	på	antal	træningsdage.	Enkelte	patienter	har	brugt	løsningen	
gennem	flere	måneder.		
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4	MINI	MTV	AF	ICURA	ACTIVITY	
	

4.1	Patient-	&	borgerperspektivet	

3	patienter	blev	udvalgt	til	interview	

Blandt	de	patienter,	der	har	haft	de	længste	testforløb,	blev	3	patienter	udvalgt	til	kvalitative	interviews	i	
forbindelse	med	evalueringen	(Figur	4).	Som	nævnt	i	metodeafsnittet,	har	de	3	patienter	alle	været	glade	
for	deres	forløb	med	ICURA	Activity.	De	3	patienter	repræsenterer	dermed	de	ting,	der	fremhæves	i	den	
efterfølgende	analyse.	Der	er	ikke	foretaget	kvalitative	interviews	med	patienter,	som	takkede	nej	til	
løsningen	eller	som	oprindeligt	takkede	ja,	men	derefter	kun	havde	korte	forløb.	Her	følger	en	kort	
præsentation	af	de	3	interviewede	patienter:	

 

Figur	4:	De	tre	udvalgte	patienter	
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Patienternes	motivation	og	compliance	

Fælles	for	de	3	patienter	er,	som	sagt,	at	de	alle	har	været	glade	for	forløbet	med	ICURA	Activity.	De	har	
alle	oplevet	løsningen	som	motiverende,	ligesom	de	alle	3	har	en	oplevelse	af,	at	den	har	fastholdt	dem	i	at	
træne	og	holde	fokus	på	deres	genoptræning.	Fælles	for	dem	er	også,	at	de	alle	3	har	haft	opmærksomhed	
på	nødvendigheden	af	at	træne.		

Patient	1	udtrykker	det	således:	

”Hovedformålet	for	mig	var,	at	jeg	skulle	bruge	en,	som	sørgede	for,	at	jeg	fik	trænet.	Altså,	jeg	
skulle	bruge	en,	som	sagde:	”Du	har	vist	glemt	at	træne	i	dag,	det	går	ikke”.	Og	det	kunne	jeg	bruge	
det	her	apparat	til	-	noget	feedback”.		

For	disse	patienter	bliver	teknologien	en	støtte	og	et	redskab	i	dagligdagen,	som	de	kan	aktivere,	når	de	har	
vanskeligt	ved	at	motivere	sig	selv	til	at	træne.		
	

Teknologiens	betydning	for	patienternes	træningsindsats	og	funktionsniveau	

Direkte	adspurgt,	vurderer	patienterne	således,	at	ICURA	Activity	har	betydet,	at	de	har	fået	trænet	mere	i	
løbet	af	deres	genoptræningsforløb,	end	de	ville	have	gjort	uden	den.		

Patient	2	siger:	

”Ja,	helt	klart,	ellers	havde	jeg	ikke	lavet	noget.	Det	ved	jeg	med	mig	selv.	Hvis	jeg	ikke	havde	den	
her,	så	ville	jeg	bare	sige	til	mig	selv,	nå	men	okay,	nu	skal	jeg	til	fys	3	gange	om	ugen,	så	klarer	vi	
den	der.	Det	var	fint,	at	jeg	havde	det	andet	også,	for	så	lavede	jeg	noget	de	dage,	hvor	jeg	ikke	var	
til	fys”.	

Han	føler	sig	overbevist	om,	at	den	ekstra	træning	for	hans	vedkommende	har	været	medvirkende	til,	at	
hans	genoptræning	gik	hurtigere.	Han	uddyber:		

”Jeg	synes,	det	her,	det	var	genialt,	fordi	hvis	jeg	ikke	havde	brugt	det	her,	så	var	jeg	ikke	blevet	
rehabiliteret	ligeså	hurtigt,	som	jeg	blev”.	

		

Patienternes	oplevelse	af	teknologiens	potentialer	

I	interviewene	peger	patienter	på	3	overordnede	temaer,	når	de	skal	forklare,	hvorfor	de	har	oplevet	ICURA	
løsningen	som	motiverende,	nemlig:		

• Monitorering	
• Konkurrence			
• Mulighed	for	individuel	og	fleksibel	træning	
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Monitorering	

De	3	patienter	peger	alle	på,	at	monitoreringen	af	deres	træning	har	været	den	afgørende	faktor	i	forhold	
til	deres	motivation.	Patient	1	fortæller,	at	det	er	registrering	af	data	og	den	mulige	monitorering,	der	har	
gjort,	at	hun	har	trænet	gennem	testforløbet:		

”Formålet	med	den,	det	er	en	positiv	kontrol	af,	at	man	får	genoptrænet”		

Hun	uddyber:		

”Hvis	der	ikke	er	nogen,	der	ser	det	eller	kontrollerer,	at	jeg	gør	det,	så	ville	jeg	ikke	gide	at	tage	det	
på.	Det	er	for,	at	jeg	får	det	gjort.	Nu	gør	jeg	det	fordi,	det	skal	jeg.	Hvis	jeg	ikke	skulle	aflevere	
resultatet,	så	vil	jeg	ikke	få	det	gjort.		Altså,	det	er	jo	derfor,	man	ikke	får	genoptrænet”.		

For	hende	bliver	ICURA	Activity	til	en	vagthund,	der	sikrer,	at	hun	får	trænet:		

”Ét	er	at	vide,	du	skal	have	det	gjort,	noget	andet	er	at	få	det	gjort”.		

Den	beskrivelse	deles	af	de	2	andre	patienter,	som	også	peger	på,	at	monitoreringen	har	gjort	den	
afgørende	forskel.	I	forhold	til	hvem,	de	føler,	de	monitorer	for,	er	de	3	patienter	dog	meget	forskellige.	
Hvor	patient	1	i	sin	fortælling	er	meget	opmærksom	på,	at	hendes	aktivitet	følges	af	behandlerne,	peger	
patient	3	på,	at	det	især	er	hendes	familie,	hun	har	delt	monitoreringen	med	og	følt	sig	ansvarlig	overfor:	

”Jeg	synes,	det	var	rigtig	godt	og	det	var	en	motivation	til	at	komme	i	gang,	at	min	gemal	følger	
med,	ikke.	Når	han	kom	hjem	fra	arbejde,	så	kunne	han	sige:	”Nå,	du	har	ikke	gået	det	i	dag,	skulle	
vi	ikke	lige	ud	og	gå	en	tur,	og	nå,	du	har	heller	ikke	lige	lavet	din	øvelser,	tror	du	ikke	lige	…”.	Så	på	
den	måde	kan	man	sige,	det	var	jo	en	god	ting,	for	så	var	der	også	opbakning	hjemmefra”	

For	patient	1	har	det	derimod	mere	handlet	om	at	monitorere	sig	selv.	Her	bidrog	monitoreringen	til	at	give	
ham	en	følelse	af,	at	han	tog	hånd	om	sin	egen	situation:		

”Jeg	kunne	godt	lide	det	her	med,	at	den	talte	mine	skridt,	fordi	det	var	med	til	at	motivere	mig.	Det	
er	helt	klart	det	med,	at	man	får	noget	konkret,	at	man	kan	se,	jamen,	nu	har	du	gået	så	og	så	lang	
tid,	du	skal	gå	det	og	det.	Altså	så	kan	man	ligesom	føle,	at	nu	gør	man	selv	en	indsats	for	at	blive	
rask”.	

Ingen	af	de	3	patienter	har	altså	følt	sig	overvåget	af	monitoreringen	eller	af,	at	deres	behandlere	kunne	
følge	med	på	sidelinjen.	Tværtimod	har	de	oplevet	monitoreringen	som	særdeles	motiverende	og	positiv	og	
følt,	at	det	har	givet	dem	en	feedback,	som	de	har	kunne	bruge	positivt.	

	

Konkurrence	

Monitoreringen	har	også	appelleret	til	patienternes	konkurrencegen,	idet	flere	af	dem	har	oplevet,	at	de	
undervejs	i	testen	har	fået	mere	lyst	til	at	udfordre	og	forbedre	sig	selv.	Det	har	eksempelvis	været	ved	at	
se,	om	de	kunne	øge	det	antal	skridt,	de	gik	fra	dag	til	dag.		
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Her	har	muligheden,	for	at	de,	i	samarbejde	med	behandlerne,	har	kunne	sætte	personlige	mål	op	
undervejs	i	forløbene,	været	fremmende	for	deres	træning.	Det	har	betydet,	at	de	har	kunne	fastholde	
fokus	og	fremskridt	i	deres	genoptræning.	Ligesom	det	har	betydet,	at	de	har	været	mere	aktive	hjemme	i	
perioderne	mellem	deres	kontakt	med	behandlerne.		

	

Mulighed	for	individuel	og	fleksible	træning	

For	de	2	kvinder	med	cancer	betyder	deres	sygdom,	at	de	i	perioder	er	hårdt	fysisk	ramt	af	eksempelvis	
kvalme	og	træthed,	som	gør,	at	overskuddet	i	hverdagen	er	begrænset.	For	dem	har	ICURA	Activity	gjort	
genoptræningen	mere	fleksible,	idet	de	ikke	har	behøvet	at	skulle	komme	ind	til	genoptræningen	på	et	på	
forhånd	fastlagt	tidspunkt.	I	stedet	har	de	kunne	træne	hjemme,	når	det	har	passet	ind	i	deres	hverdag	og	
når	de	har	følt,	kræfterne	var	til	det.	Patient	1	siger:				

”Du	kan	gøre	det	derhjemme	og	du	kan	gøre	det,	når	det	passer	dig.	Du	skal	ikke	gøre	det	om	
formiddagen,	hvis	du	hellere	ville	om	eftermiddagen,	eller	hvis	du	har	kvalme	om	morgenen,	jamen	
så	kan	du	gøre	det	om	eftermiddagen.	Så	alt	det	der,	det	kan	du	selv	planlægge	og	det	er	meget,	
meget	bedre	–	og	du	skal	ikke	af	sted	for	at	få	gjort	noget,	vel”.		

Hendes	synspunkt	bakkes	op	af	patient	3,	som	også	peger	på,	at	samværet	med	andre	for	syge	patienter	
også	kan	være	for	overvældende:	

”For	mig	giver	det	stor	mening,	i	hvert	fald,	at	man	kan	træne	op	derhjemme	og	at	man	behøves	
ikke	at	stille	op	og	være	sammen	med	en	hel	masse	mennesker	i	en	periode,	hvor	man	måske	ikke	
har	behov	for	at	være	sammen	med	en	hel	masse.	Så	det	synes	jeg	er	rigtig	fint”.	

	

Personalets	vurdering	af	de	3	patienters	repræsentativitet	

De	tre	patienter	har	altså	oplevet	succesfulde	forløb	med	ICURA	Activity.	De	vurderer	samlet	set	den	ene	af	
projektets	succeskriterier	positivt,	nemlig	kriteriet	om,	at	patienter	og	borgere	oplever	motivation	omkring	
genoptræningen.	Ligesom	de	alle	giver	udtryk	for,	at	teknologien	har	gjort	dem	mere	aktive	og	givet	dem	
en	øget	egeninvolvering	i	deres	træning.	Løsningen	har	altså,	efter	deres	egen	vurdering,	bevirket,	at	de	i	
højere	grad	har	taget	ansvar	for	deres	genoptræning,	præcis	som	det	har	været	målsætningen	i	projektet.		

Spørgsmålet	er	så,	om	de	3	fortællinger	er	repræsentative	for	de	patienter	og	borgere,	der	i	projektet	har	
været	igennem	et	genoptræningsforløb	på	Slagelse	Sygehus	og	i	Slagelse	Kommune.	Her	peger	de	
interviews,	der	er	foretaget	med	behandlerne	i	henholdsvis	Slagelse	Kommune	og	Slagelse	Sygehus,	på,	at	
der	nok	er	tale	om	en	mindre	gruppe	af	de	patienter,	de	har	haft	inkluderet	i	testforløbet.	En	af	
fysioterapeuterne	i	Slagelse	Kommune	udtrykker	det	således:		

”Man	kan	hvert	fald	sige,	at	hvis	vi	har	haft	de	20	borgere,	der	har	fået	udleveret	det	her	og	de	3	af	
dem,	har	været	exceptionelt	gode,	så	har	de	sidste	17,	det	har	ikke	øget	compliance	for	dem.	De	har	
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fået	et	eller	andet	redskab	til	at	få	faciliteret	de	ting,	de	gerne	skal	lave,	og	så	har	de	ikke	gjort	det.	
Og	det	kan	der	være	100	vis	af	årsager	til	jo.	

Han	understreger	dog,	at	for	den	mindre	gruppe	af	ressourcestærke	patienter,	de	har	mødt	i	
projektperioden,	så	har	den	forstærket	deres	motivation	og	givet	dem	en	følelse	af	at	”være	herre	i	eget	
hus”:	

”Jeg	tror,	det	har	givet	dem	noget	ekstra,	men	jeg	tror	også,	de	ledte	efter	noget	ekstra.	(..)	Det	
bliver	i	meget	højere	grad	konkretiseret.	På	den	måde	tager	de	større	del	i	det.	Så	ja	compliance	
øges.	Og	så	er	der	så	dem,	som	slet	ikke	kan	rumme,	at	de	også	skal	sidde	og	kigge	på	søjler”.		

	

To	typer	patienter	

Behandlerne	i	Slagelse	Kommune	og	på	Slagelse	Sygehus	inddeler	borgerne	og	patienterne	i	to	
overordnede	kategorier.	På	den	ene	side	er	der	de	mere	passive,	som	forventer,	at	behandlerne	kan	
reparere	deres	krop.	På	den	anden	side	er	der	de	mere	aktive,	som	ser	behandlerne	mere	som	formidlere	
og	instruktører.	Én	af	fysioterapeuterne	udtrykker	forskellen	således:			

”Der	er	to	typer	af	borgere,	dem	der	siger:	”fix	mig!”	og	dem	der	siger:	”hjælp	mig	med	at	blive	
fixet!”.	Hvor	det	helt	sikkert,	synes	jeg,	er	nemmest	med	den	sidste	kategori	at	arbejde	med	sådan	
noget	her”.		

Den	første	gruppe	oplever	derfor	ikke,	at	løsningen	har	gjort	en	afgørende	forskel.	Den	ene	af	behandlerne	
fra	Slagelse	Sygehus	fortæller	om	denne	gruppe:		

”Mange	forventer,	at	de	kommer	ind	med	deres	krop	og	så	bliver	den	lavet.	De	vil	gerne	have	den	
repareret	og	det	bliver	den	også,	men	det	kræver	altså,	at	de	involverer	sig	noget	mere	og	bliver	
hjulpet	på	vej.	Så	for	mange	er	det	ikke	engang	de	muligheder,	vi	har,	der	er	det	simpelthen,	at	de	
ikke	er	omstillingsparate.	De	er	ikke	der	i	deres	motivation	for	at	ændre	noget”.	

Han	peger	på,	at	de	i	hverdagen	har	mange	af	netop	den	type	patienter	med	kroniske	livsstilssygdomme,	
som	har	dårlig	compliance.	Dem	har	de	dog	haft	vanskeligt	ved	at	rekruttere	til	testen.	Det	er	således	ikke	
lykkedes	at	skabe	øget	motivation	og	compliance	for	denne	gruppe.		

Endelig	peger	behandlerne	også	på,	at	alder,	teknisk	forståelse	og	IT	kompetencer	spiller	en	rolle	for	
patientens	mulighed	for	at	anvende	teknologi	i	genoptræningen.	Behandlerne	vurderer,	at	yngre	patienter	
og	patienter	med	IT	erfaring	generelt	har	haft	nemmere	ved	at	anvende	løsningen	end	ældre	patienter,	der	
ikke	er	vant	til	at	anvende	IT	i	deres	dagligdag.	

	

Målgruppe	for	ICURA	Activity	

Samlet	set	har	behandlerne	altså	oplevet,	at	det,	der	har	været	afgørende	i	forhold	til	at	få	inkluderet	
patienter	i	projektet,	har	været	forhold	som:	den	enkelte	borgers	It-parathed,	egen	motivation	for	træning,	
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evnen	til	at	træne	selv,	personligt	overskud	eller	mangel	på	samme.	Det	sidste	er	behandlerne	ofte	stødt	på	
hos	meget	syge	patienter:		

”Mange	af	de	alvorligt	syge.	Dem,	som	har	kræft,	som	ikke	har	været	færdigudredt	og	ikke	rigtig	
ved,	hvad	det	er,	fremtiden	bringer.	De	har	ikke	kunne	finde	motivationen	for	ligesom	at	skulle	
forholde	sig	til	og	sætte	sig	ind	i	at,	nu	skal	jeg	spænde	det	her	bælte	(på	sensoren).	Så	simple	ting,	
som	at	tage	et	bælte	på	og	huske	at	sætte	sensoren	i	opladeren.	Det	har	været	mere,	end	de	
ligesom	kunne	rumme”	

Terapeuterne	peger	flere	gange	i	interviewene	på,	at	kompleksiteten	i	patientens	samlede	helbreds-	og	
livssituation	er	afgørende.	Den	kvindelige	terapeut	siger:	

”Dem,	hvor	det	hele	sejler	og	de	fejler	alt	for	mange	ting	og	de	er	påvirkede	på	alle	parametre	på	
det,	de	kan	jo	ikke	tage	det	her	ind.	Når	de	bliver	for	komplekse,	så	en	ting	er,	at	man	skal	kunne	
selvtræne	og	man	skal	have	selvtræningspotentiale,	men	for	at	have	selvtræningspotentiale,	så	skal	
man	jo	også	have	overskuddet”.	

Testforløbet	peger	altså	på,	at	målgruppen	for	ICURA	Activity	i	testforløbet	har	været	for	bredt	defineret	og	
fremfor	alt	har	forsøgt	at	inkludere	for	mange	patienter,	som	enten	har	været	for	syge	eller	ikke	har	haft	
tilstrækkelig	motivation.	Dette	skyldes	i	særdeleshed	projektets	valg	om	at	inkludere	patienterne	under	
deres	indlæggelse,	for	her	er	patienterne	ofte	meget	dårlige.		

	

Revurdering	af	målgruppe	

Behandlerne	kan	dog	fortsat	godt	se	fordele	ved	løsningen	som	et	tilbud	til	netop	de	patienter,	som	har	
potentiale	og	motivation	til	at	træne	selv.	Det	vil	nemlig	frigive	terapeutressourcer	til	at	kunne	træne	med	
den	gruppe	patienter,	som	netop	har	behov	for	tæt	dialog	og	supervision	af	terapeuterne.	De	finder	derfor	
ikke,	at	det	er	en	løsning,	der	kan	eller	skal	dække	alle,	men	netop	fordi	den	dækker	nogen,	kan	den	give	
behandlerne	luft	til	at	tage	sig	af	andre	grupper	af	borgere.	

I	interviewene	peger	behandlerne	på,	at	de	erfaringer,	de	har	gjort	sig	omkring	inkludering	og	rekruttering	
af	patienter	i	projektet,	gør,	at	de	har	måtte	genoverveje	løsningens	målgruppe.	De	anbefaler	derfor,	at	
man	fremadrettet	i	højere	grad	anvender	og	introducerer	ICURA	løsningen	til:	

• Patienter	i	elektive	forløb	(ex.	planlagte	operationer).	Her	vurderer	de,	at	løsningen	med	fordel	
kan	introduceres	i	forbindelse	med	forundersøgelser	i	ambulatoriet.	

• Patienter	på	ambulante	træningshold	(ex.	kronikere	med	diabetes,	KOL	eller	hjertesygdomme)	

I	udviklingen	af	ICURA	Activity	har	ICURA	tilsvarende	haft	fokus	på	at	udvikle	en	træningsløsning	til	
patienter	med	kroniske	sygdomme,	f.eks.	diabetes.	ICURA	Activity	er	dermed	også	tænkt	til	patienter	og	
borgere	med	træningsbehov	af	mere	livsstilsændrende	eller	vedligeholdende	karakter.	Der	er	således	et	
godt	sammenfald	mellem	de	typer	af	patienter,	behandlerne	peger	på,	som	kan	have	gavn	af	løsningen	og	
de	patientgrupper,	løsningen	oprindeligt	er	udviklet	til.	
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4.2.	Medarbejder-	og	organisationsperspektivet	
	

Teknologiens	betydning	for	patienternes	tværsektorielle	genoptræningsforløb	

I	fokusgruppeinterviewene	med	medarbejderne,	på	henholdsvis	Slagelse	Sygehus	og	Slagelse	Kommune,	
blev	der	lagt	vægt	på	deres	oplevelser	af	ICURA	Activitys	tværsektorielle	betydning	og	dens	betydning	for	
patienternes	samlede	genoptræningsforløb.		

Flere	af	behandlerne	pegede	på,	at	teknologiens	potentiale	for	at	forbedre	sammenhængene	i	overgangen	
mellem	sektorerne	og	for	at	give	patienterne	en	oplevelse	af	ét	sammenhængene	genoptræningsforløb,	for	
dem	havde	været	en	afgørende	motivationsfaktor	i	forhold	til	at	teste	løsningen.	De	gav	imidlertid	udtryk	
for,	at	de,	i	testforløbet,	langt	fra	syntes,	de	havde	fået	indfriet	den	del	af	projektets	målsætning.	Det	var	
der	en	række	strukturelle	og	organisatoriske	grunde	til	og	de	vil	blive	diskuteret	i	dette	afsnit.	

	

Sygehus	og	kommune					

Som	forklaring	på	den	manglende	oplevelse	af	tværsektoriel	sammenhæng,	vender	personalet	igen	og	igen	
tilbage	til	de	markante	forskelle,	der	er	på	hverdagen	og	strukturen	i	kommunen	og	på	sygehuset.		

Særligt	de	accelererede	patientforløb,	som	fysioterapeuterne	på	sygehuset	typisk	deltager	i,	har	været	en	
udfordring.	Terapeuterne	på	sygehuset	har	godt	nok	kontakt	til	de	indlagte	patienter,	ex.	på	medicinsk	
afdeling	eller	mave-tarm	kirurgisk	afdeling,	men	deres	kontakt	til	patienten	er	langt	flygtigere	end	den,	
behandlerne	i	kommunen	har,	som	typisk	ser	den	samme	borger	flere	gange	i	et	længere	
gentræningsforløb.	På	sygehuset	ser	terapeuterne	ofte	kun	patienterne	en	enkelt	gang	eller	højst	et	par	
gange	under	deres	indlæggelse.	De	accelererede	forløb,	giver	dermed	terapeuterne	mindre	og	en	mere	
kortvarig	kontakt	med	patienterne.	Det	er	med	til	at	forandre	deres	rolle	som	behandler	og	deres	relation	
til	patienten.		

Terapeuterne	på	sygehuset	oplever	således,	at	de	i	stigende	grad	bliver	mere	konsulenter	og	
administratorer	end	egentlige	behandlere.	Dvs.	de	i	højere	grad	skal	indsamle	viden	om	patienten	og	lave	
vurderinger	af	patienternes	behov	efter	udskrivelse,	end	egentlig	træning.	Grundlæggende	oplever	de	
derfor,	at	deres	rolle,	som	terapeut	ved	indlæggelsesforløb	i	sygehusregi,	er	markant	anderledes,	end	den	
rolle	deres	terapeutkollegaer	har	i	kommunerne.	Det	synspunkt	bakkes	op	af	behandlerne	i	kommunen:	

”Sygehuset,	det	er	ikke	et	trænende	miljø.	Det	er	det	ikke	mere.	Det	er	fuldstændig	erstattet	af	
sådan	et	vurderingsmiljø,	hvor	man	…	alt	der	sker	med	patienten,	det	er	bare	vurdering	til,	hvad	skal	
der	ske,	når	du	er	færdig	og	så	er	du	hurtig	ud	af	vagten”.			

Dermed	peger	de	på,	at	de	organisatoriske	rammer,	som	deres	kollegaer	er	underlagt	på	sygehuset,	er	
afgørende	forskellige	fra	de	muligheder,	de	selv	har	haft	i	forhold	til	at	instruere	og	vejlede	patienter	i	
brugen	af	ICURA	Activity	i	kommuneregi:	
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”Den	tid,	som	vi	kunne	tage	os,	den	var	ikke	tilstede	på	sygehusene.	De	(patienterne)	følte	sig	rigtig	
trygge	og	rolige	i,	at	vi	skulle	nok	sørge	for,	at	det	her	kom	til	at	fungere	for	dem.	Det	med,	at	vi	
havde	tiden	til	det,	og	at	det	var	rolige	og	trygge	rammer	til	det”.		

Behandlerne	peger	også	på,	at	patienternes	mind-set	betyder	meget.	Når	patienterne	kommer	til	
genoptræning	i	kommunen,	kommer	de	for	at	blive	bedre,	mens	når	de	kommer	på	sygehuset,	så	kommer	
de,	fordi	de	er	syge.	Det,	mener	de	også,	er	af	afgørende	betydning.	

Forskellene	på	kommune	og	sygehus	har	haft	en	afgørende	betydning	for,	hvordan	patienterne	er	blevet	
introduceret	til	ICURA	løsningen	og	dermed	også	for	hvor	stærk	en	forankring	af	løsningen	og	dens	
muligheder,	der	er	skabt	hos	den	enkelte	borger	under	indlæggelse.		

	

Introduktionens	betydning	for	patienternes	compliance	

I	og	med	at	ICURA	Activity,	i	testen,	har	skullet	introduceres	til	patienterne	under	deres	indlæggelse	på	
sygehuset,	har	terapeuternes	kortvarige	kontakt	med	patienterne	udgjort	en	stor	barriere	i	forhold	til	det	
tværsektorielle	træningspotentiale.	For	det	første	peger	behandlerne	på,	at	de	ikke	har	haft	den	relation	til	
patienterne,	som	gør	det	muligt	at	vinde	tillid	og	få	skabt	ejerskab	af	træningen	hos	patienterne:	

”Man	kommer	på	en	afdeling,	de	har	aldrig	set	dig.	Jamen,	hvorfor	kommer	den	fys	ind	til	mig?	Så	
der	er	et	eller	andet	omkring	den	der	forberedelse	til	det”.	

For	det	andet	har	den	kortvarige	kontakt	og	akutte	situation	under	indlæggelsen,	hvor	mange	også	ofte	er	
mentalt	påvirket	af	situationen	eller	påvirket	af	smertestillende,	resulteret	i,	at	mange	ikke	har	forstået	den	
første	instruktion.	Den	korte	indlæggelse	har	også	betydet,	at	patienterne	ofte	ikke	har	nået	at	blive	
fortrolige	med	udstyret.	Derfor	har	de	haft	vanskeligt	ved	at	anvende	den,	både	under	indlæggelsen	og	
hjemme	efter	udskrivelse.	Terapeuterne	i	kommunen	har	derfor	ofte	oplevet,	at	patienterne	ikke	har	fået	
trænet	med	løsningen,	inden	de	møder	dem	i	kommunen,	fordi	de	ikke	har	forstået,	hvordan	de	skulle	
anvende	den.	De	forklarer	det	således:	

”For	rigtig	mange	af	dem,	jeg	har	haft	kontakt	til,	så	har	de,	qua	at	de	ikke	har	kunne	rumme	den	
information,	der	bliver	givet	inde	på	sygehuset,	så	har	de	ikke	evnet	at	benytte	løsningen	mellem	
sygehus	og	kommunal	genoptræning.	Så	der,	hvor	jeg	havde	drømt	om,	at	vi	kunne	ligesom	se,	
jamen,	hvem	er	det	der	kommer	hjem	og	lægger	sig	passivt	på	sengen	og	venter	på,	at	de	skal	få	
det	bedre	og	hvem	er	det,	der	trisser	rundt	og	ligesom	er	i	gang	og	kunne	identificere	de	borgere,	
det	har	ikke	været	muligt,	fordi	det	er	ikke	blevet	taget	i	brug”.	

Samlet	set	betyder	det,	at	behandlerne	ikke	har	oplevet,	at	der	er	skabt	den	motivation	og	det	ejerskab	for	
egen	træning,	og	dermed	den	compliance	hos	patienterne,	som	var	målet	med	projektet.	Det	ærgrer	dem,	
men	de	peger	på,	at	det	i	høj	grad	skyldes	de	organisatoriske	rammer,	løsningen	er	testet	i.	

	

Patienternes	indlæringsparathed		
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Generelt	set	vurderer	behandlerne,	i	deres	interview,	at	de	indlagte	patienter	på	sygehuset	ofte	er	for	
svækkede	til	at	kunne	involvere	sig	i	og	tillære	sig	funktionerne	i	ICURA	teknologien.	De	forklarer,	at	en	stor	
andel	af	de	patienter,	de	møder	på	sygehusets	sengeafdelinger	ikke	er	parate	til	at	tage	ansvar	for	egen	
træning	i	den	del	af	deres	sygdomsforløb,	hvor	terapeuterne	på	sygehuset	typisk	møder	dem.		

Fysioterapeuten	på	Slagelse	Sygehus	siger:	

”For	den	her	patientgruppe,	der	synes	jeg,	det	er	nærmest	utopisk	at	have	noget,	hvor	du	siger	godt,	
nu	skal	vi	snakke	om,	at	du	skal	kunne	klare	det	her,	fordi	det	kan	de	simpelthen	ikke.	(..)	Mange	af	
dem,	vi	modtager	på	sygehuset	-	det	er	jo	et	akutsygehus	-	der	kan	vi	godt	mærke,	at	de	er	dårlige	
og	de	er	ikke	i	stand	til	at	deltage	i	noget,	og	det	er	næsten	uagtet,	hvor	godt	et	redskab,	det	er,	hvis	
det	er	noget,	de	selv	skal	gøre”.	

Terapeuterne	i	kommunen	supplerer:	

”Nogle	af	de	borgere,	jeg	har	haft	igennem,	jamen,	så	har	de	fået	præsenteret	den	teknologiske	
løsning	i	sådan	næsten	narkosetilstand	i	kroppen	og	været	forkvalmet.	(..)	Fordi	de	er	så	kort	tid	på	
sygehuset,	til	rent	faktisk	at	kunne	omsætte	det	til	og	kunne	bruge	det	både	på	sygehuset	og	også,	
når	de	kommer	hjem.	Man	er	dårlig,	når	man	er	på	sygehuset	og	det	er	der,	man	ligesom	skal	tage	
ny	viden	ind.	Det	er	svært”.	

Behandlerne	på	sygehuset	kan	dog	fortsat	se	et	potentiale	i	at	arbejde	med	teknologi	og	teknologiske	
løsninger	i	deres	arbejde	fremadrettet,	idet	de	accelererede	forløb	netop	også	betyder,	at	de	skal	tænke	
hurtigere	i	løsninger,	der	både	kan	aktivere	patienterne	udenfor	sygehuset	og	i	genoptræningen	i	
kommunen.	Samtidig	skal	løsningerne	sikre,	at	de	som	fagpersonale	hurtigst	muligt	kan	få	indsamlet	viden	
om	patienten.	De	siger:	

”Teknologien	er	her	jo	for	at	blive,	så	det	er	jo	vigtigt	at	involvere	sig	i	de	ting,	som	kan	hjælpe	-	og	
man	kan	sige	udgangspunktet	om	at	gøre	vores	patienter	mere	aktive	under	indlæggelsen	er	jo	
rigtig,	rigtig	godt.	(..)	Vi	har	ikke	så	hyppige	patientkontakter,	så	derfor	er	det	vigtigt	for	os,	at	vi	
kan	supplere	med	noget	mere	viden	på	den	ene	eller	den	anden	måde”.		

De	peger	på,	at	der	i	fremtiden	utvivlsomt	vil	blive	stillet	større	krav	til,	at	patienterne	selv	er	aktive	i	
behandlingen	og	at	de	fleste	patienter	vil	opleve	at	blive	udskrevet	endnu	hurtigere	end	i	dag.	Derfor	
mener	de	også,	at	sundhedsvæsnet	har	pligt	til	at	give	patienterne	nogle	redskaber,	der	understøtter	denne	
involvering.	Men	for	at	det	kan	lykkes,	peger	medarbejderne	på,	at	det	kræver	en	gentænkning	af	den	
faglige	forankring	af	teknologien	og	af	de	patientmålgrupper,	som	løsningen	præsenteres	for.	

	

Mulige	løsninger	-	øget	tværfaglig	forankring	eller	ny	patientmålgruppe?			

Som	mulige	løsninger	på	de	organisatoriske	udfordringer,	de	har	mødt	undervejs	i	testen	af	ICURA	Activity,	
peger	personalet	primært	på	2	løsninger.		
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Den	ene,	som	også	berøres	i	afsnittet	om	patientperspektivet,	handler	om	at	redefinere	teknologiens	
patientmålgruppe	og	flytte	patientens	introduktion	af	løsningen	til	patientens	ambulante	kontakt	med	
sygehuset,	fremfor	som	nu	under	patientens	indlæggelse.	Det	vil	gøre	patienten	mere	modtagelig	for	
information	og	forankre	introduktionen	og	vejledning	i	løsningen	i	en	del	af	organisationen,	som	er	mere	
forudsigelig	end	de	akutte	afsnit.	Personalet	foreslår	f.eks.	de	ambulante	kontakter,	der	leder	op	til	
planlagte	operationer,	men	også	opfølgende	ambulante	konsultationer	som	de	træningshold,	de	har	for	
patienter	med	kroniske	lidelser.	De	siger:	

”På	de	her,	hvor	vi	ved	de	kommer	ind,	de	har	en	planlagt	operation,	der	kan	man	starte	ambulant.	
Fordi	mange	af	dem	har	jo	kontakt	til	en	læge	forinden,	de	ved	de	skal	ind	og	opereres	osv.	Så	med	
det	optimerede	forløb,	jamen	så	er	du	i	gang,	så	har	du	også	nemmere	ved	at	genkende	det,	når	du	
er	opereret.	Hvis	vi	skal	have	gavn	af	det,	så	skal	det	starte	tidligere.	Vi	er	for	sent	inde	i	forløbet	i	
forvejen,	så	hvis	vi	skal	have	noget	effekt,	så	skal	vi	starte	tidligere”.			

De	nævner	også	patienterne	med	kroniske	lidelser	på	deres	ambulante	hold:	

”Dem,	der	går	på	vores	ambulante	hold,	som	et	eller	andet	sted	også	er	forbookede	og	ved	de	
kommer	herop	de	der	6	gange,	jamen	der	ville	det	da	også,	tænker	jeg,	give	god	mening.	(..)	Alle	
dem	der	går	på	elektive	hold,	det	kunne	være	både	KOL	og	hjertepatienter,	der	ville	det	give	god	
mening.	Vi	har	leget	lidt	med	det	med	vores	holdpatienter	med	noget	skridttælling	og	det	synes,	de	
jo	er	spændende.	Det	er	jo	i	virkeligheden	en	patientgruppe,	som	går	højt	op	i	det	også	selv	og	
finder	ud	af,	at	i	dag	har	jeg	gået	200	meter	og	i	dag	har	jeg	gået	250	meter.	Så	de	ville	være	
interesseret	i	at	måle	på	sig	selv,	det	er	der	ingen	tvivl	om.	De	er	i	hvert	fald	meget	opmærksomme	
på	det”.	

Den	anden	løsning	går	på	at	sikre	en	bedre	tværfaglig	forankring	af	teknologien.	Netop	fordi	terapeuterne	
på	sygehuset	ikke	i	særlig	stor	grad	har	en	trænende	rolle	i	forhold	til	indlagte	patienter,	synes	de,	det	
kunne	give	mening	at	implementere	den	type	teknologi	mere	tværfagligt.	De	peger	på,	at	plejepersonalet	
er	nøglepersoner	i	forhold	til	de	indlagte	patienter,	da	det	er	dem,	der	i	det	daglige	har	relationen	til	og	
dialogen	med	patienten	under	indlæggelse.	De	vurderer	derfor,	at	plejepersonalet	vil	kunne	støtte	op	
omkring	instruktion	og	brug	af	træningsudstyret.	Plejepersonalet	ser	ofte	til	patienterne	flere	gange	dagligt	
og	vil	derved	kunne	opmuntre	dem	til	mere	fysisk	aktivitet	under	indlæggelsen	ved	at	gå	i	dialog	om	de	
resultater,	de	sammen	kan	se	på	skærmen.	Et	eksempel	kan	være	at	opnå	et	mål	med	skridttælleren	eller	
aktivitetsmåling	fx	ved	at	motivere	patienten	til	at	gå	ud	til	frokoststuen	i	stedet	for	at	få	bragt	maden	til	
stuen.	Terapeuterne	på	Slagelse	Sygehus	forklarer:		

”Havde	man	haft	plejen,	så	man	måske	kommer	derind	sammen	med	plejen	-	eller	plejen	havde	
været	inde	og	advisere	og	så	kommer	man	selv	derind	og	starter	op.	Jeg	er	ikke	så	meget	i	tvivl	om	
at,	det	ville	gøre	noget”	

						

Personalets	læring	og	oplevelser	af	teknologiens	potentiale	



	

23 

 

Der	har	været	udfordringer	undervejs	i	testforløbet,	bl.a.	i	forhold	til	det	organisatoriske	set-up	og	den	
udvalgte	målgruppe,	som	gør,	at	terapeuterne	ikke	her	ved	projektets	afslutning	føler,	at	de	står	med	et	
projekt	eller	en	løsning,	der	er	klar	til	implementering.	Alligevel	giver	behandlerne	udtryk	for,	at	de	har	lært	
meget	undervejs.	Læring	som,	for	terapeuter	på	både	sygehus	og	i	kommune,	har	givet	anledning	til	nye	
refleksioner	og	vigtige	erkendelser,	de	kan	anvende	i	deres	dagligdag.		

Terapeuterne	peger	i	interviewet	på	3	overordnede	områder,	hvor,	de	føler,	de	gennem	projektet	har	
opnået	læring	og	kan	se	potentialer,	nemlig:		

• Monitoreringsteknologi	som	redskab	for	patienter	i	genoptræning	
• Relationen	mellem	patient	og	behandler	
• Fornyet	opmærksomhed	på	patientgrupper	og	patienttilbud	

	

Monitoreringsteknologi	som	redskab	for	patienter	i	genoptræning	

Behandlerne	synes,	det	har	været	spændende	at	forsøge	sig	med	introduktion	af	monitoreringsteknologi	til	
patientgrupper,	hvor	de	ikke	tidligere	har	haft	overvejelser	om	at	bringe	teknologi	i	spil,	ex.	ældre	borgere	i	
aldersgruppen	+65.	Disse,	ville	de	ikke	tidligere	have	tænkt,	kunne	have	gavn	af	den	type	teknologi,	men	de	
har	oplevet,	at	det	har	nogle	af	dem	haft	og	det	er	kommet	lidt	bag	på	dem.		

Tilsvarende	giver	de	udtryk	for,	at	de	gennem	projektet	har	fået	øget	opmærksomhed	på,	hvordan	
monitorering	generelt	kan	bruges	som	motivation	for	patienter	i	genoptræningsforløb.	De	har	oplevet,	at	
monitoreringsteknologien,	for	en	del	af	deres	patienter,	introducerer	et	konkurrenceelement	i	
genoptræning,	som	for	nogle	er	stærkt	motiverende.	Terapeuterne	i	Slagelse	Kommune	siger:		

”De	(patienterne)	har	profiteret	rigtig	godt	af,	at	konkurrencegenet,	det	kom	op	i	dem”.	

Derfor	har	de	også	haft	patienter,	som	efter,	at	de	har	skulle	aflevere	udstyret	fra	ICURA,	selv	har	været	
ude	og	investere	i	erstatninger	som	f.eks.	skridttæller	eller	motionsur.	For	den	type	patienter	har	testen	
skabt	øget	opmærksomhed	på,	hvordan	de	kan	bruge	selvmonitorering,	som	motivation	for	dem	selv.	Her	
kan	teknologien	således	være	med	til	at	skabe	længerevarende	adfærdsændringer.	Den	ene	af	
terapeuterne	fra	Slagelse	Kommune	siger:		

”Det	kan	godt	være,	det	ikke	er	ICURA	løsningen,	de	ender	ud	i,	men	hele	den	der	opmærksomhed	
på,	hvordan	er	det,	jeg	kan	monitorere	mig	selv.	Om	det	er	en	skridttæller	eller	mobilen	eller	hvad	
det	er	-	at	man	kan	bruge	de	motivationsfaktorer,	der	ligger	i	det.	Det	har	jeg	i	hvert	fald	flere,	som	
er	blevet	rigtig	opmærksom	på,	hvordan	de	kan	udnytte”.	

	

Relationen	mellem	patient	og	behandler	

Terapeuterne	i	både	kommune	og	på	sygehus	peger	på,	at	i	de	gode	patientforløb,	hvor	patienterne	har	
anvendt	ICURA	Activity	gennem	en	længere	periode,	har	teknologien	været	med	til	at	kvalificere	deres	
dialog	og	konsultationer	med	patienterne.	Monitoreringen	af	patienterne	har	nemlig	betydet,	at	de	har	
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kunne	forberede	sig	bedre	til	konsultationerne	og	følge	med	i	patientens	fremskridt	eller	mangel	på	
samme.		

Den	ene	behandler	på	Slagelse	Sygehus	fortæller,	at	for	de	patienter,	der	har	haft	overskud	og	motivation	
til	at	anvende	træningsløsningen,	har	den	også	givet	værdi	for	ham,	fordi	han	pludselig	via	back-end’en	har	
haft	adgang	til	monitorering	og	data	om	patienten.	Det	har	haft	en	positiv	indflydelse	på	hans	samspil	med	
patienten.	Han	siger:		

”Der,	gav	det	god	mening	for	mig.	Der	kunne	jeg	godt	se,	okay,	det	er	rigtigt	fedt	det	her.	For	der	
havde	jeg	faktisk	nogle	informationer	allerede,	når	jeg	gik	op	til	hende	i	stedet	for,	at	hun	skulle	
fortælle	mig	om	øvelserne,	så	man	faktisk	allerede	viste,	når	man	startede	samtalen”.	

ICURA	Activitys	back-end	har	altså	givet	behandlerne	mulighed	for	at	kunne	følge	patientens	træning	
mellem	deres	konsultationer.	Det	har	givet	en	bedre	dialog	med	patienten.	Ligeledes	har	det	givet	dem	en	
oplevelse	af	at	have	et	mere	retvisende	billede	af	patientens	aktivitets-	og	funktionsniveau.	Den	ene	af	
terapeuterne	i	kommunen	supplerer:	

”Man	kan	jo	starte	den	der	snak	omkring,	jeg	kan	se,	der	var	nogle	dage	her,	hvor	du	ikke	fik	lavet	
så	meget.	Var	det	fordi,	du	ikke	fik	den	taget	på	om	morgenen,	eller	hvad	var	det,	der	lå	til	grund	for	
det.	Eller	havde	du	dårligt?	På	den	måde	kunne	man	ligesom	få	taget	hul	på	den.	Man	havde	et	
fælles	grundlag	at	snakke	ud	fra”.		

De	samtaler,	synes	hun,	er	meget	positive,	fordi	de	erfaringsmæssigt	ved,	at	uden	denne	type	oplysninger,	
svarer	patienten	ofte,	at	de	har	lavet	de	øvelser,	de	er	blevet	givet	-	også	selvom	det	ikke	er	tilfældet.	Hun	
oplever	derfor,	at	hun	med	ICURA	Activity	har	et	mere	reelt	billede	af,	hvad	patienten	har	arbejdet	med	
siden	sidst	og	dermed	også	haft	bedre	mulighed	for	at	støtte	og	vejlede.	

	

Fornyet	opmærksomhed	på	patientgrupper	og	patienttilbud	

Samlet	set	konkluderer	behandlerne,	at	de	gennem	deres	deltagelse	i	projektet	har	fået	vigtige	refleksioner	
over	de	forskellige	typer	af	patienter,	de	har	i	gennem	deres	genoptræningsforløb,	både	på	sygehus	og	i	
kommune.	De	har	haft	lejlighed	til	at	overveje	de	forskelle	og	udfordringer	der	er,	ex.	i	forhold	til	elektive	
vs.	akutte	patienter,	samt	de	udfordringer,	de	typisk	møder	i	genoptræningen	af	de	forskellige	
diagnosegrupper.	Den	opmærksomhed,	synes	de,	er	værdifuld	og	den	har	bidraget	til,	at	de	undervejs	har	
haft	lejlighed	til	at	gentænkt	deres	tilbud	og	tilgang	til	de	forskellige	borger-	og	patientgrupper,	ex.	griber	
de	den	indledende	patientkontakt	i	ambulatoriet	rigtigt	an	etc.			

	

4.3.	Teknologiperspektivet		
	

Brugervenligheden	og	brugerfladen	
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ICURA	har	i	deres	udvikling	af	ICURA	Activity	haft	fokus	på	at	skabe	en	løsning	med	høj	brugervenlighed,	
som	er	nem	og	tilgængelig	for	ældre	og	mindre	IT	erfarne	og	det	vurderer	testpatienterne	er	lykkedes.	Både	
patienter	og	personale	roser	i	interviewene	således	brugerfladen	i	ICURA	Activity.	De	oplever,	at	løsningen	
er	brugervenlig,	enkel	at	anvende	og	at	øvelserne	bliver	formidlet	godt,	så	de	er	nemme	at	gå	til.	Det	
gælder	også	for	den	ene	af	de	interviewede	patienter,	som	har	meget	begrænset	IT-erfaring.	Hun	siger:	

”Den	er	så	let	tilgængelig,	at	du	også	kan	….	Ældre	mennesker	vil	sagtens	kunne	bruge	den	(….)	du	
vil	lynhurtigt	kunne	bruge	den.	Jeg	synes,	den	er	meget	nem	at	gå	til,	altså	programmet	i	den	er	
nemt.	”	

	

Introduktion	skal	tilpasses	den	enkelte	patients	behov	

Skal	man	nå	bredt	ud	til	de	ældre	patienter,	peger	patienter	og	medarbejdere	dog	på,	at	det	er	vigtigt	for	
behandlerne	at	tænke	i	instruktion	og	støtte,	og	i	at	målrette	deres	instruktion	og	støtte	til	den	enkelte	
patients	behov.	Behandlerne	har	i	testforløbet	erfaret,	at	nogle	patienter	kan	anvende	løsningen	selv	med	
en	kort	introduktion.	Andre	har	haft	brug	for	mere	hjælp	til	at	komme	i	gang	med	vejledning	undervejs.	Til	
gengæld	har	behandlerne	oplevet,	at	hvis	støtte	og	den	indledende	vejledning	gives,	kan	de	også	få	
aktiveret	ældre	patienter	samt	patienter,	der	ikke	er	så	IT-stærke.	Dette	bekræfter	den	ene	af	patienterne	i	
interviewet:	

”Nu	er	jeg	ikke	selv	nogen	IT-nørd,	så	det	var	fysioterapeuten,	der	satte	den	op	for	mig,	ikke,	og	
satte	programmerne	ind”	

For	hende	var	det	tilstrækkeligt	til	at	kunne	anvende	løsningen.	Hun	uddyber:	

”På	den	måde,	at	der	var	nogle	andre	der	satte	det	op	for	mig,	så	var	det	jo	meget	nemt,	for	man	
trykker	jo	bare	på	en	knap	og	så	kunne	man	jo	se,	nå	okay	du	skal	lave	den	der	øvelse	og	så	
trykkede	man	ind	på	den.	Det	er	super	nemt,	altså”.	

	

Videoer	gør	øvelserne	konkrete	

Brugen	af	video	fremhæves	positivt	af	patienterne.	Videoerne	giver	patienterne	en	god	introduktion	og	
støtte,	som	gør	det	nemt	for	dem	at	udføre	øvelserne.	Den	anden	kvindelige	patient	siger:	

”Det	er	super,	at	man	kan	gå	ind	og	se	hvordan	øvelsen	bliver	lavet,	fordi	selvom	du	har	lavet	den	
dagen	før	(….)	så	er	der	måske	nogle	ting,	man	glemmer	undervejs	og	så	er	det	rart,	at	man	lige	kan	
gå	ind	og	se,	nå	det	er	denne	her	øvelse,	vi	laver	og	det	er	sådan	vi	gør	”.	

	

Rækkevidde,	batteri	og	stabilitet	
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De	deltagende	patienter	giver	også	udtryk	for	en	stor	tilfredshed	med,	at	de	kan	træne	på	distancen.	De	er	
tilfredse	med	den	lange	rækkevidde	på	sensoren,	der	gør	det	muligt	for	dem	at	træne	uden	for	hjemmet.	
De	er	glade	for,	at	de	ikke	altid	behøver	at	være	i	nærheden	af	deres	telefon,	når	de	skal	træne.		

De	deltagende	patienter	er	også	overvejende	fint	tilfredse	med	batteriets	varighed.	Terapeuterne	peger	
dog	på,	at	det	ikke	er	alle	patienter	i	testen,	der	har	været	lige	gode	til	at	få	sat	løsningen	til	opladning,	så	
den	var	klar	til	næste	dags	træning.	

Endelig	understreger	patienter	og	behandlere	også,	at	stabiliteten	i	registreringerne	er	afgørende.	Netop	
fordi	flere	af	borgerne	fremhæver	monitoreringen	som	en	væsentlig	del	af	motivationen	for	træning,	er	det	
også	centralt,	at	den	måler	stabilt	og	korrekt,	ellers	føler	de	sig	snydt.		

En	af	patienterne	fortæller,	at	for	hende	har	især	skridttælleren	været	et	motiverende	redskab.	Det,	at	
kunne	følge	med	i	undervejs,	hvor	meget	hun	har	gået,	har	givet	hende	lyst	til	at	gå	mere.	Hun	har	dog	i	
testen	oplevet,	at	sensoren	ikke	altid	måler	rigtigt.	Eksempelvis	har	hun	gået	de	samme	ture	flere	gange,	
men	oplevet,	at	de	er	opmålt	forskelligt	af	sensoren.	Det,	synes	hun,	har	været	frustrerende	og	det	har	
påvirket	hendes	motivation	for	at	bruge	den.	ICURA	er	opmærksom	på	denne	problematik	og	har	derfor	
hele	tiden	fokus	på	at	optimere	præcision	i	målingerne	i	deres	produktudvikling.	Af	samme	grund	blev	der	
derfor	også	udsendt	en	opdatering	af	app’en	undervejs	i	projektet	med	forbedring	i	skridttællingen.	Det	er	
dog	vigtigt	at	have	for	øje,	at	alle	skridttællere	på	markedet	har	en	vis	usikkerhed	i	målingerne,	da	det	kan	
være	svært	for	teknologien	at	kende	forskel	på	fx	et	skridt	og	en	lignende	bevægelse.	For	ikke	kun	at	kunne	
tælle	skridt	på	raske	mennesker,	som	mange	andre	skridttællere,	er	ICURAs	skridttæller	særligt	tilpasset	til	
også	at	kunne	tælle	skridt,	hvis	man	går	langsomt	eller	med	små	skridt.	

	

Foretrukne	funktioner	og	øvelser	

Fælles	for	patienter	og	terapeuterne	er,	at	de	er	enige	om,	at	der	er	mange	funktionaliteter	i	ICURA	Activity	
og	dermed	også	mange	muligheder	for	tilpasning	til	den	enkelte	patient	med	individuelle	løsninger.	Fælles	
for	dem	er	dog	også	det,	at	de	har	anvendt	et	fåtal	af	den	brede	vifte	af	muligheder,	som	er	tilgængelig	i	
løsningen.		

Skridttælleren	og	øvelsen,	der	træner	borgeren	i	at	rejse	sig	og	sætte	sig,	er	nogle	af	de	funktioner,	der	
bliver	nævnt	som	hyppigst	anvendte.	Fysioterapeuterne	vurderer,	at	det	er	fordi,	de	har	været	nemt	
tilgængelige	for	alle	og	haft	den	største	effekt	i	forhold	til	aktivering	af	de	store	muskelgrupper.	De	mener	
derfor,	man	med	fordel	kan	reducere	i	antallet	af	øvelser.	Den	ene	af	terapeuterne	fra	Slagelse	Sygehus	
siger:	

”Selve	teknologien….	Jeg	synes	jo,	det	har	været	nemt	at	anvende	og	formidle	omkring	og	
viderebringe.	Der	er	et	hav	af	muligheder	for	hvilke	øvelser	og	sådan	nogle	ting	der.	Jeg	har	ikke	
benyttet	øvelserne	så	meget,	må	jeg	indrømme,	fordi	de	patienter,	jeg	har	haft	med	at	gøre,	havde	
det	ikke	til	det”.	
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Tilsvarende	havde	ingen	af	de	3	patienter,	som	blev	interviewet,	anvendt	de	muligheder	ICURA	Activity	
giver	patienten	for	at	følge	deres	egne	fremskridt	på	telefonen.	De	har	i	stedet	drøftet	deres	fremskridt	i	
genoptræningen	med	behandlerne	under	deres	personlige	konsultationer	eller	med	deres	nærmeste	
pårørende	derhjemme.	Dette	kan	evt.	skyldes,	at	de,	der	har	været	interviewet,	primært	motiveres	af	
samspillet	med	terapeuten	via	teknologien.	Hvorimod	der	kan	være	andre,	som	ville	motiveres	mere	af	
konkurrencen	med	sig	selv	og	derved	være	mere	interesseret	i	at	følge	egen	udvikling	i	statistikken.		

Derudover	ligger	der	selvfølgelig	også	en	rutine	for	terapeuterne	i	forhold	til	at	opnå	fortrolighed	med	
systemet	og	de	muligheder,	der	ligger	i	anvendelsen.	Den	erfaring	har	været	svær	for	terapeuterne	at	opnå	
med	de	relativt	få	forløb,	der	har	været	gennemført	over	en	længere	periode.	

	

Sensorerne	og	deres	design	

Udformningen	af	sensorerne	bliver	bragt	på	banen	i	interviewene.	Flere	af	patienterne	gør	opmærksom	på,	
at	det	for	dem	ikke	synes	optimalt,	at	den	ene	af	sensorerne	skal	monteres	med	et	elastikbånd	på	
overkroppen,	da	det	kan	være	problematisk	i	forhold	til	operationssår,	stomi	eller	andre	særlige	fysiske	
udfordringer,	som	hyppigt	forekommer	hos	patienterne.	Et	par	af	patienterne	synes	også,	de	havde	haft	
svært	ved	at	montere	elastikken	og	sensoren,	så	den	sad	behageligt.	De	havde	følt	sig	lidt	generet	af	den	i	
det	daglige.	Behandlerne	peger	på,	at	antallet	af	komponenter	i	ICURA	kufferten	(telefon,	opladere	og	de	to	
sensorer)	for	nogle	patienter	har	været	lidt	overvældende	og	har	gjort	det	uoverskueligt	at	komme	i	gang	
med	at	bruge	løsningen.	Den	ene	af	fysioterapeuterne	fra	Slagelse	Kommune	siger:	

”Jeg	synes	ikke,	det	er	problematisk	med	to	sensorer,	men	flere	af	de	borgere,	jeg	har	haft,	synes	
det	er	svært	(..)	det	bliver	for	kringlet”.	

Patienter	og	behandlere	peger	på,	at	den	sensor,	der	skal	anvendes	til	øvelser	for	arme	og	ben,	ikke	er	
blevet	anvendt	særlig	ofte	i	testperioden	og	de	mener	derfor,	den	kunne	udelades.		Dette	ville	gøre	
løsningen	mere	simpel	og	dermed	mere	tilgængelig	for	en	bredere	vifte	af	patienter,	mener	de.	ICURA	har	
sideløbende	med	projektperioden	udviklet	videre	i	den	retning,	da	disse	udfordringer	allerede	blev	drøftet	
tidligt	i	arbejdsgruppen.	Der	er	derfor	netop	udviklet	en	ny	indkapsling	af	sensorerne,	som	muliggør,	at	
systemet	reduceres	til	kun	at	indeholde	én	sensor	fremover.	I	den	nye	indkapsling	er	der	også	blevet	lavet	
en	anderledes	fastgørelsesmetode,	der	gør,	at	sensoren	kan	fastgøres	fx.	i	bukselinningen	i	stedet	for	i	den	
nuværende	elastik.	

	

Forslag	til	forbedringer	

Samlet	set	peger	de	interviewede	patienter	og	personale	på,	at	der	bør	arbejdes	med	design	og	udformning	
af	sensoren,	samt	med	en	simplificering	af	løsningen,	både	i	forhold	til	færre	komponenter	f.eks.	kun	én	
sensor,	der	kan	monteres	og	placeres	mere	fleksibelt	end	i	dag.	De	peger	dog	også	på	en	mulig	forenkling	
eller	målretning	af	funktionaliteterne	i	løsningen.	Målretningen	kunne	f.eks.	orientere	sig	mod	specifikke	
diagnoser.	Simplificeringen	fremhæves,	fordi	det	gør	løsningen	hjælpsom	for	både	patienter	og	personale.	
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Det	gør	det	kort	sagt	mere	overkommeligt	for	dem	at	sætte	sig	ind	i.	Den	ene	af	terapeuterne	fra	Slagelse	
Sygehus	formulerer	det	således:		

”Brugerfladen	den	må	helst	ikke	være	for	avanceret.	De	(patienterne)	skal	ikke	skulle	tage	stilling	til	
for	mange	ting,	det	skal	helst	være,	det	her,	det	skal	du	gøre”.		

Det	samme	gælder	også	for	behandlerne	på	sygehuset,	som	skal	integrere	løsningen	i	en	travl	arbejdsdag,	
for	som	de	siger:		

”Så	snart	det	bliver	besværligt	for	os,	så	går	der	også	noget	tabt	(…)	så	det	skal	være	relativt	simpelt	
for	begge	dele	ikke,	for	ellers	kan	man	ikke	bruge	det,	så	bliver	det	anset	som	merarbejde”.	

Endvidere	efterlyses	muligheden	for	en	cykelfunktion	af	et	par	af	patienterne,	mens	behandlerne	peger	på,	
at	det	kunne	være	godt	med	en	reminder-funktion,	der	kunne	minde	brugeren	om,	at	nu	var	det	tid	til	at	
komme	i	gang	med	træningen.	Begge	disse	ting	er	med	i	ICURAs	fremtidige	udviklingsplaner,	men	ICURA	
har	planer	om	at	få	mere	dialog	med	klinikken	hos	nuværende	brugere	om,	hvordan	disse	funktioner	
ønskes	at	skulle	fungere	og	anvendes	i	praksis,	før	de	udvikles.	

	

5	KONKLUSION	
	

Projektets	målsætning	indfriet	for	en	delmængde	af	patienterne	

Det	overordnede	formål	med	projektet	var,	gennem	test	af	ICURA	Activity,	at	undersøge,	om	det	er	muligt:	

”At	motivere	patienter,	til	at	vedligeholde	fysisk	funktion	gennem	fysisk	aktivitet	og	compliance	i	hverdagen,	
med	fokus	på	sammenhæng	i	patientforløbet	i	og	mellem	sektorerne”.	

Ved	projektets	afslutning	kan	vi	konkludere,	at	det	er	lykkedes	at	aktivere	og	motivere	en	delmængde	af	de	
30	deltagende	patienter,	men	at	den	delmængde	desværre	ikke	har	været	så	stor,	som	man	kunne	have	
ønsket	sig.		

For	den	gruppe	patienter,	der	har	brugt	løsningen	gennem	længere	tid,	har	den	dog	bidraget	til	at	skabe	
ejerskab	og	compliance.	Fælles	for	de	patienter	er,	at	de	i	høj	grad	har	taget	ansvar	for	deres	
genoptræning.	Flere	af	patienterne	og	terapeuterne	vurderer,	at	de	uden	ICURA	Activity	ville	have	trænet	
mindre.		

Tilsvarende	har	ICURA	Activity	også,	for	denne	mindre	gruppe	af	patienter,	givet	anledning	til,	at	de	har	fået	
trænet	hjemme	i	sektorovergangen	mellem	indlæggelsen	på	sygehuset	og	den	kommunale	genoptræning.	
Dermed	har	de	fået	fastholdt	aktivitet	i	ventetiden,	som	var	et	af	projektets	fokusområder.		
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Projektets	projektgrundlag	har	gjort	det	vanskeligt	at	udnytte	teknologiens	fulde	potentialer	

Når	det	kun	i	begrænset	omfang	er	lykkedes	at	indfri	projektets	overordnede	formål,	skyldes	det	i	høj	grad	
en	række	forhold	i	organiseringen	af	projektet.	Det	gælder	bl.a.	en	for	bredt	defineret	patientmålgruppe	og	
en	lille	berøringsflade	mellem	sygehusets	fysioterapeuter	og	de	indlagte	patienter,	som	til	sammen	
vanskeliggjorde	patientrekrutteringen.		

Det	betød,	at	langt	de	fleste	patienter,	der	blev	inkluderet	i	testen	på	sygehuset,	ikke	havde	
træningspotentiale.	Det	var	enten	fordi,	de	var	for	påvirket	af	deres	sygdom,	eller	fordi	de	ikke	havde	fået	
tilstrækkelig	indsigt	i	ICURA	Activity	til	at	kunne	anvende	den	på	egen	hånd	hjemme.	Der	blev	således	ikke	
skabt	den	ønskede	sammenhæng	i	patienternes	genoptræningsforløb	på	tværs	af	sygehus	og	kommune.	
Det	har	haft	den	væsentlige	konsekvens,	at	det	kun	i	begrænset	omfang	er	lykkedes	at	teste	ICURA	Activity	
i	det	planlagte	set-up	og	dermed	få	udnyttet	løsningens	fulde	potentiale.		

Tilsvarende	har	det	også	betydet,	at	det	datagrundlag,	denne	evaluering	er	lavet	på,	ikke	har	været	så	stort,	
som	det	oprindeligt	var	hensigten.	Det	havde	været	fordelagtigt	for	evalueringen,	ikke	kun	at	have	bidrag	
fra	patienter	som	anvendte	ICURA	teknologien,	men	også	fra	patienter,	som	valgte	løsningen	helt	fra	eller	
opgav	efter	kort	tid.	Det	kunne	nemlig	have	givet	viden	om,	hvorvidt	det	udelukkende	var	deres	
sygdomsforløb	og	rekrutteringstidspunktet,	der	gjorde,	at	de	ikke	ønskede	at	blive	inkluderet	eller	sprang	
fra	efter	kort	tid,	eller	om	det	også	skyldtes	teknologiske	aspekter	i	forhold	til	ICURA	Activity.			

Samlet	set	betyder	disse	forhold,	at	det,	ved	projektets	afslutning,	er	vanskeligt	at	vurdere	både	på	ICURA	
Activity	og	på	en	række	af	projektets	målsætninger	og	succeskriterier,	herunder	om	patienternes	fysiske	
tilstand	er	blevet	forbedret	gennem	deres	deltagelse	i	projektet.		

Ligeledes	har	projektet	dermed	heller	ikke,	i	det	ønskede	omfang,	skabt	et	godt	grundlag	for	en	afklaring	i	
forhold	til	anskaffelse	af	løsningen	i	regionen	og	kommunen,	som	ellers	var	hensigten.	

	

Behov	for	en	ny	målgruppe	og	et	nyt	nedslagspunkt	på	sygehuset	

På	trods	af	disse	udfordringer,	oplever	personalet	på	både	sygehus	og	i	kommunen,	at	der	fortsat	kan	være	
et	stort	potentiale	i	at	arbejde	med	teknologi	i	genoptræningsforløb	-	også	i	et	tværsektorielt	regi.		Det	
kræver	dog,	at	målgruppen	gentænkes	og	at	nedslagspunktet	i	forhold	til	patienterne	på	sygehuset	flyttes	
fra	de	akutte	indlagte	patienter,	som	har	været	i	fokus	i	projektet,	til	de	elektive	forløb	og	de	ambulante	
forløb.		

Projektet	har	nemlig	vist,	at	det	er	afgørende	for	patientens	brug	af	løsningen,	at	teknologien	introduceres	
til	dem	på	et	tidspunkt	i	deres	behandling,	hvor	de	er	i	stand	til	at	tage	imod	information	og	hvor	der	er	
rolige	rammer,	der	muliggør	støtte	og	vejledning	i	forhold	til	brugen	af	løsningen.		

Det	har	også	vist,	at	det	er	afgørende	med	en	tværfaglig	forankring	på	sygehuset,	især	ved	
indlæggelsesforløb	som	er	testet	i	dette	projekt,	men	evt.	også	ved	ambulante	forløb.	Dvs.	at	
sundhedspersonalet	og	plejepersonalet,	som	i	det	daglige	har	relationen	til	og	kontakten	med	patienterne,	
skal	kende	til	teknologien	og	kunne	bidrage	til	at	støtte	og	motivere	patienten	til	at	bruge	den.	I	forhold	til	
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at	skabe	ejerskab	og	motivation	hos	patienterne,	viser	erfaringerne	fra	behandlerne	i	kommunen	netop,	at	
det	har	været	af	stor	betydning,	at	de	har	set	patienterne	flere	gange	og	dermed	haft	mulighed	for	følge	op	
på	den	enkeltes	indsats.			

	

Et	spændende	værktøj	til	patienter	med	kroniske	lidelser	eller	planlagte	operationer	

Ud	fra	de	erfaringer,	de	har	høstet	i	projektet,	peger	behandlerne	på	2	patientgrupper,	de	vurderer,	kunne	
have	gavn	af	løsningen,	nemlig	patienter	med	kroniske	lidelser	(f.eks.	KOL-	og	hjertepatienter)	og	patienter	
med	planlagte	operationer	(f.eks.	knæopererede	fra	de	ortopædkirurgiske	afdelinger).	De	to	grupper	af	
patienter	har,	baseret	på	behandlernes	erfaringer,	ofte	træningspotentiale,	men	er	også	nogle	af	de	
patientgrupper,	behandlerne	kan	have	vanskeligt	ved	at	aktivere	udenfor	sygehus-	og	kommuneregi.	De	
vurderer	derfor,	at	løsningen	kunne	have	et	potentiale	i	forhold	til	de	2	målgrupper,	ligesom	den	kan	
fremme	og	kvalificere	dialogen	mellem	behandler	og	patienter,	fordi	behandlerne	via	data	i	back-enden,	
hurtigt	vil	kunne	danne	sig	et	overblik	over	patientens	træning.		

Ligeledes	vurderer	både	patienter	og	behandlere,	at	ICURA	Activitys	brugerflade,	for	de	fleste	patienter,	vil	
være	let	tilgængelig,	om	end	ældre	patienter,	eller	patienter	med	begrænset	IT-erfaring,	kan	have	gavn	af	
en	god	introduktion	og	støtte	til	anvendelsen.	Dermed	peger	behandlernes	udsagn	på,	at	de	målgrupper,	
der	har	været	i	fokus	i	udviklingen	af	ICURA	Activity,	også	er	dem,	behandlerne	vurderer	vil	kunne	få	glæde	
af	det.	Dog	understreger	de,	at	det	er	en	forudsætning	for	teknologiens	succes,	at	der	fortsat	arbejdes	med	
produktudviklingen	af	ICURA	Activity,	særligt	med	henblik	på	en	optimering	af	sensorernes	design	og	
stabilitet	i	målingerne.	
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BILAG	1:	PROJEKTBESKRIVELSEN		
	

Projektets	anledning/baggrund	

I	 forbindelse	 med	 den	 nye	 ’Sygehusplan	 –mod	 2020’	 har	 Region	 Sjælland	 fokus	 på	 sammenhængende	
patientforløb,	patientindflydelse	og	at	udnytte	de	nyeste	teknologier.		

Personalet	 på	 Slagelse	 sygehus	 og	 Slagelse	 kommunes	 genoptræningscentre	 oplever	 dog	 i	 stigende	 grad	
udfordringer	 med	 at	 følge	 med	 i	 levering	 af	 ydelser	 i	 forbindelse	 med	 indlæggelse	 og	 rehabilitering	 af	
kronikere	 og	 svage	 patienter.	 Årsagerne	 kan	 bl.a.	 findes	 i	 den	 demografiske	 befolkningssammensætning	
med	flere	ældre	i	samfundet	og	et	stigende	antal	af	kronikere.		

Under	hospitalsindlæggelse	er	patienter	ofte	sengeliggende	i	mange	af	døgnets	timer,	hvilket	øger	risiko	for	
tab	 af	 fysisk	 funktion	 under	 indlæggelse.	 Personalet	 har	 ikke	 tid	 til	 at	 aktivere	 alle	 patienter	 og	må	 ofte	
prioritere	 så	 hårdt,	 at	 der	 kun	 er	 tid	 til	 mobilisering	 af	 de	 allersvageste.	 I	 de	 kommunale	
genoptræningscentre	er	udfordringen,	at	kommunens	sundhedspersonale	på	nuværende	tidspunkt	kun	har	
meget	lille	viden	om	borgerens	forløb	og	fysiske	funktionsniveau,	når	de	modtager	en	genoptræningsplan	
på	borgeren	fra	regionen.	Dette	er	også	en	ulempe	for	borgeren,	som	ved	sektorovergangen	og	mødet	med	
nye	 behandlere,	 skal	 starte	 forfra	 med	 undersøgelser,	 test	 og	 instruktion	 i	 nye	 øvelsesprogrammer.	
Ydermere	 oplever	 borgerne	 ventetid	 på	 igangsættelse	 af	 træningsforløb,	 en	 ventetid,	 som	 kan	medføre	
yderligere	tab	i	fysisk	funktion.	
	
Politikere,	 ledere	 og	 medarbejdere	 i	 Slagelse	 ønsker	 at	 undersøge	 potentialet	 i,	 at	 udnytte	 en	 ny	
velfærdsteknologisk	 løsning	 til,	 at	 adressere	 disse	 udfordringer.	 Løsningen	 ICURA	 activity,	 skal	 kunne	
understøtte	borgere	og	patienters	rehabiliteringsforløb	med	fokus	på	en	sundhedspædagogisk	tilgang	med	
motiverende	 redskaber	 til	 øget	 selvhjulpenhed	 i	 hhv.	 indlæggelsesforløb	 og	 ambulante	
genoptræningsfoløb.	
	
Ønsket	er,	at	undersøge	om	den	samme	app,	 ICURA	activity,	på	en	tablet	eller	smartphone	kan	 integrere	
træningen	på	tværs	af	sektorer,	hvor	der	er	et	skift	i	ansvar	for	behandlingen,	skift	i	anvendelsen	af	tablet	
eller	smartphone	og	skift	i	tilgang	til	træning.		
	

Under	 OPI-platformen	 har	 Styregruppen	 for	 Sundhedsinnovation	 besluttet	 at	 igangsætte	 projektet	
”Træning	af	 svage	patienter”.	Projektet	er	afsluttet	 i	 fase	1	og	der	er	udarbejdet	en	projektrapport.	Med	
afsæt	i	erfaringerne	fra	projektrapporten	er	det	vurderingen,	at	der	er	basis	for	at	gennemføre	en	fase	2	af	
projektet	som	skal	bygge	videre	på	erfaringer	fra	fase	1	fra	det	sundhedsfaglige	personale.	Konklusionerne	
var	 at	 fase	 2	 testen	 skal	 have	 fokus	 på	 sektorovergangen	 mellem	 sygehus	 og	 kommune	 og	 at	
træningsresultater	 skal	 være	 gennemsigtige	 for	 patienterne	 og	 behandlerne	 uafhængig	 af	 sektorskift.	
Derudover	 skal	 patienternes	 oplevelse	 af	 inddragelse	 og	 ansvar	 for	 egen	 behandling	 fremstå	 enkel	 og	
motiverende	 og	 ICURA	 activitys	 anvendelse	 og	 brugervenlighed	 over	 for	 patienterne	 og	 behandlere	 skal	
styrkes.	Dvs.	at	flere	funktionaliteter	tilpasses	og	udbygges	efter	de	identificerede	behov.		
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Gennem	de	sidste	mange	år	har	der	været	fokus	på	et	sammenhængende	patientforløb	mellem	primær-	og	
sekundærsektoren.	Med	patienter	og	borgere	 i	 centrum	bidrager	 ICURA	activity	med	ensartet	 teknologi	 i	
det	 samlede	 forløb	 på	 tværs	 af	 primær-	 og	 sekundærsektoren,	 hvilket	 giver	 patienter	 og	 borgere	
sammenhæng	i	det	samlede	forløb.	De	forløb,	der	starter	på	hospitalerne	giver	mulighed	for,	at	patienterne	
får	 en	 forståelse	 af	 teknologien	 inden,	 de	 kommer	 tilbage	 til	 kommunerne.	 Når	 borgeren	 fortsætter	
behandlingen	i	kommunerne,	arbejdes	der	videre	med	den	oplæring,	de	har	modtaget	på	hospitalerne.	Det	
betyder,	 at	 borgeren	 starter	 på	 et	 langt	 højere	 niveau,	 da	 træningen	 og	 genoptræningen	 er	 ensartet.	
Kommunerne	har	nemmere	mulighed	for	at	sætte	borgerne	op,	da	de	i	forvejen	har	viden	og	erfaring	med	
brug	 af	 trænings	 Appen.	 Det	 betyder,	 at	 der	 vil	 være	 en	 ensartet	 træning,	 teknologi,	 information	 og	 et	
ensartet	samlet	forløb.		
	
En	 ensartet	 træning	 vil	 gøre	 det	 muligt	 at	 måle	 på	 samme	 resultater	 på	 tværs	 af	 primær-	 og	
sekundærsektoren.	Når	kommunen	overtager	borgerne	ligger	der	allerede	data,	som	de	kan	arbejde	videre	
med.	 I	dag	slipper	sygehusene	patienterne	hurtigere	end	tidligere	og	har	svært	ved	at	måle	resultater	og	
progression	 i	 forløbet.	 Ved	 at	 benytte	 samme	 teknologi	 på	 tværs	 af	 primær-	 og	 sekundærsektoren,	 vil	
patienterne	 opnå	 et	 højere	 niveau	 og	 kendskab	 til	 træningen	 og	 genoptræningen,	 som	 kommunen	 kan	
understøtte	i	det	videre	forløb.		
	
Borgere	og	patienter	vil	gerne	tage	ansvar	for	egen	behandling,	og	ved	at	arbejde	på	tværs	af	primær	-og	
sekundær	sektoren	vil	der	forkomne	en	langt	større	mængde	data,	som	borgere	og	patienter	vil	få	gavn	af.	
Vi	ved	fra	PaRIS-projketet5,	at	borgerne	gerne	vil	tage	et	medansvar	for	deres	egen	behandling	og	bidrage	
til	den	i	det	omfang,	de	magter	det.	 	Vi	ved	også	fra	andre	undersøgelser,	at	borgerne	og	patienter	klarer	
behandlingsforløbet	bedre,	hvis	de	har	et	medansvar.	Men	det	kræver,	at	sundhedsvæsenet	bliver	bedre	i	
stand	til	at	komme	borgerne	og	patienterne	i	møde.	Det	er	nemlig	i	mange	tilfælde	svært	for	dem	at	tage	et	
ansvar,	fordi	de	oplever	systemet	som	uigennemskueligt.	Det	kan	vi	ændre	ved	at	gøre	det	mere	synligt	og	
åbent	og	ved	at	stille	nogle	konkrete	redskaber	til	rådighed	for	borgeren.	
	

Formål	

Det	overordnede	formål	er:	

• At	motivere	patienter,	til	at	vedligeholde	fysisk	funktion	gennem	fysisk	aktivitet	og	compliance	i	
hverdagen,	med	fokus	på	sammenhæng	i	patientforløbet	i	og	mellem	sektorerne.	

Mere	projektspecifikke	formål	er:	

• At	der	gennemføres	et	testforløb	på	30	patienter	på	3	måneder	
• At	der	for	4	patienter	i	testen,	foretages	en	mere	grundig	beskrivelse	af	forløbet,	planlægningen	og	

gennemførelse	af	træningen	med	det	formål	at	kortlægge	udfordringerne	ved,	at	patienten	oplever	
indsatsen	som	et	sammenhængende	forløb	

• At	skabe	grundlag	for	afklaring	om	anskaffelse	af	løsningen	i	regionen	og	kommunen	

                                                        
5	Patientens	rejse	igennem	sundhedsvæsenet	http://www.ouh.dk/wm255798		
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• At	 evaluere	 projektet	 ud	 fra	 Mini	 MTV	 perspektivet,	 og	 dokumentere	 at	 patienternes	 tilstand	
forbedres	gennem	træning	ved	at	fastholdelse	i	et	udviklingsforløb	

	

Ligeledes	har	projektet	tværsektorielle	fokus	som	at:	

Sammenhænge	
• Sikre	sammenhæng	i	patientforløb	i	sektorovergangen	mellem	region	og	kommune	og	forbedre	det	

tværsektorielle	samarbejde	
• Nedbringe	indlæggelsesdage	eller	genhenvisninger	
• Fastholde	aktivitet	i	ventetid	mellem	hospital	og	kommune,	samt	sikre	kontinuerlige	forløb	
• Motivere	patienterne	til	at	vedligeholde	funktion,	støtte	vaneændringer	over	tid	
• At	undersøge	hvilken	målgrupper	der	kan	have	gavn	af	løsningen	

	
Funktionsevne	

• At	 vurdere	 funktionsevne	 ved	 indlæggelse,	 udskrivelse,	 opstart	 at	 kommunal	 genoptræning	 og	
afslutning	

• Forebygge	 tab	 af	 fysisk	 funktion	 under	 indlæggelse	 og	 i	 tiden	 mellem	 udskrivelse	 og	 opstart	 af	
genoptræning	

• Fysioterapeuterne	 i	 kommunen	 får	 bedre	 kendskab	 til	 borgerens	 forløb	 og	 funktionsevne	 under	
indlæggelsen	og	ved	udskrivelsen	til	kommunal	genoptræning	

	
Compliance	

• At	få	et	redskab	til	at	motivere	borgerene	til	mere	træning	
• At	opleve	at	borgerne	tager	mere	ansvar	og	ejerskab	for	eget	træningsforløb	ved	at	udnytte	

motivationsfaktoren	i	ICURA	activity	
• Øge	compliance	for	hjemmeøvelser	
• At	borgere	kan	træne	mere	selvstændigt	og	være	mere	aktiv	i	vedligeholdelse	af	eget	

funktionsniveau/genoptræningsforløb.		
• At	patienternes	aktive	timer	i	løbet	af	dagen	øges	under	hospitalsindlæggelse	og	dermed	undgå	at	

patienterne	taber	fysisk	niveau	
	
Hospital	

• At	 fysioterapeuterne	 skal	bruge	mindre	 tid	på	mobilisering/fysisk	 aktivering	af	patienterne	under	
indlæggelsen	

	

Kommune		

• At	kunne	tilbyde	superviseret	hjemmetræning	via	ICURA	teknologien	som	en	del	af	et	
træningsforløb	

• At	kunne	støtte	borgeren	i	at	genopbygge	vaner	i	forhold	til	vedligeholdelse	af	egen	fysiske	
funktion	
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• At	kunne	spare	ressourcer	på	fysioterapitimer	og	transport	til	og	fra	træningscenteret	
	

Succeskriterier	

• Patienter	og	borgere	oplever	et	sammenhængende	forløb	

• Patienter	og	borgere	oplever	motivation	omkring	genoptræningen	

• Behandlere	oplever	øget	compliance	hos	borgere	og	patienter	

Projektets	organisering	

De	deltagende	partnere	i	fase	2	projektet	er:	
• Slagelse	Sygehus	
• Slagelse	Kommune	
• ICURA	
• Forskning,	Produktion	&	Innovation,	Region	Sjælland	

Projektet	er	organiseret	med	en	styregruppe,	der	består	af	en	styregruppeformand	Niels	Degn,	projektleder	
Jesper	Lakman,	Jacob	Mandøe	Nielsen,	ICURA,	Lisbeth	Schrøder,	Slagelse	Sygehus,	Therese	Gjerde	Jensen,	
Slagelse	Sygehus.	Styregruppen	mødes	4	gange	i	løbet	af	projektperioden,	og	den	træffer	beslutninger	om	
tvivlsspørgsmål	og	løbende	resultater	rapporteres.		

Figur	1	–	Projektets	organisering		

Styregruppe
Formand: Niels Degn
Jacob Mandøe Nielsen
Lisbeth Schrøder 
Therese Gjerde Jensen
Projektleder: Jesper Lakman

Projektleder
Jesper Lakman

ICURA

Sofia	Tillitz	Roth

Slagelse	Kommune

Casper	Juul	Jensen
Henrie6e	Bahrt
Asgar	Von	Daler

Slagelse Sygehus

Christopher	David	Neale
Anne	Leo	Press	Andersen

Arbejdsgruppen
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Arbejdsgruppen	består	af	følgende	deltagere:	(skal	vi	sætte	dette	i	bilag?)	

	

Slagelse	Kommune:	

Casper	Juul	Jensen	casje@slagelse.dk	faglig	koordinator	og	fysioterapeut,	Slagelse	Kommune	

Henriette	Bahrt	henba@slagelse.dk	koordinator	og	fysioterapeut,	Slagelse	Kommune	

	

Slagelse	Sygehus:	

Christopher	David	Neale	cnea@regionsjaelland.dk,	Fysioterapeut	

Claus	Riber	Pedersen	clrp@regionsjaelland.dk,	Fysioterapeut	
	
	
PFI	–	Produktion,	Forskning	og	Innovation,	Region	Sjælland	
	
Jesper	Lakman,	jelak@regionsjaelland.dk,	Projektleder	
	
	
ICURA	
	
Sofia	Tillitz	Roth,	sofia@icura.dk,	ICURA	
	
	

Ad	 hock	 vil	 der	 deltage	 udviklere	 fra	 ICURA	 og	 IT	 personale	 fra	 Koncern	 IT	 fra	 Region	 Sjælland	
Arbejdsgruppen	 mødes	 hver	 uge	 i	 starten	 af	 projektet,	 og	 når	 organisationen	 er	 konsolideret	 mødes	
arbejdsgruppen	hver	14.	dag.		

Målgruppe	

Målgruppen	er	baseret	på	patienter	og	borgere	der	har	en	bestemt	profil,	og	fokus	er	 ikke	på	en	bestem	
diagnose.	Følgende	profil	udgør	målgruppen:	

• Genoptræningsplan	”de	bedste”	

• Patienter	der	er	i	længere	forløb	

• Patienter	og	borgere	der	har	et	genoptræningspotentiale		

• Patienter	og	borgere	der	har	et	selvtræningspotentiale	

Den	 udvalgte	 målgruppe	 er	 patienter,	 som	 vurderes	 til	 at	 kunne	 anvende	 teknologien.	 Borgere,	 der	 er	
kognitivt	skadede	ekskluderes	fra	målgruppen.	

	

Arbejdspakker	 	
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Fase	2	projektet	er	delt	op	i	7	arbejdspakker:		

(1) Aftalegrundlag	og	beskrivelser,		

(2) Videreudvikling	af	App	og	system	

(3) Test	og	support	

(4) Afklaring	af	procedure	for	implementering	

(5) kravspecifikation/koncept	for	udbud		

(6) Evaluering	

(7) IT-spor	

De	respektive	arbejdspakker	er	illustrerede	i	nedenstående	figur.	

Figur	2:	Fase	2	projektmodel	

AP 1
Aftalegrundlag
& Beskrivelser

AP2
Iterativ 

Videreudvikling

AP3
Implementering
Test & Support

AP4
Afklaring af 
procedure

AP6
Krav Spek /

Koncept

AP5   Evaluering / Design / Business Case

Styregruppe StyregruppeStyregruppe

AP7  IT Spor

Styregruppe

		

Arbejdspakke	1	–	Aftalegrundlag	og	beskrivelser	

Som	det	første	skal	der	udarbejdes	en	samarbejdsaftale	mellem	alle	partnerne.	
	
Aktiviteter	for	arbejdspakke	1	

• Udarbejd	samarbejdsaftale	
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• Udarbejde	bilag	-	budget	
• Udarbejd	bilag	-	forskrift	om	logbog	og	dokumentation	
• Udarbejd	bilag	-	formidling	og	offentliggørelsesaftale	
• Udarbejd	bilag	-	baggrund	for	samarbejde	

	
De	udvalgte	målgrupper	er	baseret	på	patienter	og	borgere	der	har	en	bestemt	profil,	og	fokus	er	ikke	på	
en	bestem	diagnose.	Følgende	profil	udgør	målgruppen:	

• Genoptræningsplan	”de	bedste”	

• Patienter	der	er	i	længere	forløb	

• Patienter	og	borgere	der	har	et	genoptræningspotentiale		

• Patienter	og	borgere	der	har	et	selvtræningspotentiale	

	

Målgruppen	inkluderer	patienter	og	borgere	som	vurderes	til	at	kunne	anvende	teknologien.	Borgere	der	er	
kognitivt	 skadede	 ekskluderes.	 I	 Arbejdspakke	 1	 skal	 vi	 arbejde	 videre	 med	 den	 valgte	 målgruppe,	
beskrevet	 den	 og	 indsamle	 data	 omkring	 grundlaget	 i	 Slagelse	 Kommune	 og	 Slagelse	 Sygehus.	 Dette	
er,data,	vi	skal	bruge	til	den	endelige	Business	Case.	 I	 fase	1	projektet	var	der	opmærksomhedskrævende	
elementer	 i	den	udviklede	App,	der	gør,	at	der	blev	besluttet	at	 træde	et	skridt	 tilbage	og	kortlægge	det	
samlede	forløb	i	sundhedssektoren,	hvor	resultatet	vil	vise	områder,	hvor	den	udviklede	App	kan	forbedres.		

	
Aktiviteter	for	arbejdspakke	1	

• Planlægge	workshop	1	–	Kortlægning	af	borger	og	patientforløb	
• Workshop	 1:	 På	 workshoppen	 skal	 vi	 kortlægge	 patientens	 og	 borgerens	 rejse	 igennem	

sundhedsvæsenet	 med	 fokus	 på	 sektorovergange.	 Icura	 demonstrerer	 systemet	 i	 slutningen	 af	
workshoppen	

• Efter	 workshoppen	 skal	 vi	 opsamle	 data	 på	 målgruppen	 og	 beskrive	 størrelsen	 af	 målgruppen	 i	
Slagelse	Kommune.		

• Løbende	mødeaktivitet	for	at	opretholde	momentum,	fremdrift	og	løse	udfordringer	
	
Resultatet	af	workshoppen	skal	vise	et	samlet	forløb	inklusiv	nuværende	kommunikation,	så	systemet	kan	
tilrettes,	så	det	har	et	optimalt	fit	til	den	kliniske	problemstilling.		
	
Milepæl	

• Samarbejdsaftale	er	på	plads	mellem	alle	partnerne	
• Beskrevet	 målgruppe	 og	 et	 kortlagt	 patient/borgerforløb	 samt	 fælles	 mindset	 og	 forståelse	 for	

målgruppen	
• Forretningsmodeller	og	procedure	for	test	er	beskrevet,	og	ICURA	system	er	fremvist	

	
Arbejdspakke	2	–	Iterativ	Videreudvikling	
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Efter	workshoppen	vil	ICURA	gå	tilbage	og	videreudvikle	i	systemets	frontend	og	backend,	så	det	passer	til	
patientgrupperne.	 Der	 er	 indsamlet	 erfaringer	 fra	 fase	 1	 test,	 hvor	 der	 gives	 en	 række	 anbefalinger	 til	
ændringer	af	appen.	Sideløbende	med	udviklingen	testes	ændringer	af	arbejdsgruppen.	En	iterativ	proces,	
hvor	det	sundhedsfaglige	personale	er	med	inden	over	udviklingen	hele	tiden	sikrer	at	udvikling	og	ønsker	
går	i	samme	retning.		
	
Aktiviteter	

• Videreudvikling	af	Appen	
• Iterativ	dialog	og	fremvisning	af	ændringer	af	udviklingen	
• Løbende	mødeaktivitet	for	at	opretholde	momentum,	fremdrift	og	løse	udfordringer	
• Løbende	feedback	fra	klinikken	

	
Milepæl	

• Færdigudviklet	App,	der	er	klar	til	test	
	
Arbejdspakke	3	–	Implementering,	Test	&	Support	

Før	 test	 går	 i	 gang	 skal	 forløbet	 og	 implementeringen	 planlægges.	 Det	 skal	 afklares	 om	 patient/borger	
bruger	samme	device	under	hele	forløbet	på	tværs	af	sektorerne,	eller	om	de	får	udleveret	nyt	device,	når	
patienten	forlader	Slagelse	Sygehus.	Der	skal	aftales	retningslinjer	for	support	under	testen.	Hvis	systemet	
har	fejl	og	mangler,	fortsætter	udviklingen	i	testfasen.	
	
Aktiviteter	

• Udvikle	aftale	om	support	i	test	fasen	
• Udvikle	implementeringsstrategi	i	forhold	til	igangsættelse	af	test.		
• Implementerer	teknologien	i	driften	1	uge	
• 8	ugers	intensiv	testforløb	
• Yde	løbende	support	for	sundhedsfaglige	personale	samt	patienter	og	borgere	
• Løbende	mødeaktivitet	for	at	opretholde	momentum,	fremdrift	og	løse	udfordringer	
• Afslutning	af	test,	indsamling	af	udstyr	

	
Milepæl	

• Et	fuldendt	implementering,	testforløb	med	dertilhørende	support	og	service	af	teknologi		
	
Arbejdspakke	4	–	Afklaring	af	procedure	for	fremtidig	drift	

Ved	 et	 tværsektorielt	 samarbejde	 vil	 organiseringen	 omkring	 overgangene	 fra	 primær-	 til	
sekundærsektoren	ændre	sig,	og	der	er	brug	for	at	få	afklaret	procedurerne	for	fremtidig	implementering.	
For	 at	 ændre	 procedure	 er	 det	 vigtigt	 at	 få	 beskrevet	 nuværende	 procedure.	Workshop	 3	 bruges	 til	 at	
klarlægge	fremtidige	procedure	med	henblik	på	en	senere	implementering	af	teknologien	i	driften.		
	
Aktiviteter	
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• Beskrivelse	af	nuværende	procedure	
• Planlægge	workshop	2	–	beskrivelse	af	procedure	for	testperioden	og	afprøvning	af	ICURA	løsning	
• Workshop	2:	På	workshoppen	skal	vi	udarbejde	flow	kort	over	procedure	for	den	kliniske	test	samt	

kigge	 nærmere	 på	 kommunikationen	mellem	 sektorerne	 under	 selve	 testen.	 Service	 og	 support	
aftales	 og	 beskrives	 i	 detaljer.	 På	 workshoppen	 vil	 ICURA	 vise	 det	 sundhedsfaglige	 personale,	
hvordan	backend´en	virker	i	systemet.		

• Opsamling	på	beskrivelse	af	for	tværsektorielle	procedure	
	
Milepæl	

• Kortlægning	nuværende	og	fremtidige	procedure	for	implementering	af	Appen	i	praksis		
	
Arbejdspakke	5	–	Evaluering	og	business	case	

På	 første	 workshop	 fastlægget	 baseline	 /	 nulpunktsmåling.	 Altså	 hvilke	 punkter	 skal	 vi	 måle	 på	 ved	
projektopstart	 og	 igen	 ved	 selve	 evalueringen	 under	 og	 efter	 tests.	Med	 afsæt	 i	 en	mini	MTV	 evalueres	
testen	 ud	 fra	 4	 ben,	 teknologi,	 patient-	 borgerperspektivet,	 det	 organisatoriske	 og	 det	 økonomiske	
perspektiv.		

Teknologi:	 Dette	 element	 inkluderer	 en	 beskrivelse	 af	 teknologien	 og	 af	 dens	 kliniske	 effekt	 i	 kvantitativ	
form.	Beskrivelsen	baseres	på	indsamling	af	primære	data	i	relation	til	et	klinisk	studie.	Målet	er	at	beskrive	
teknologien	ved	hjælp	af	resultater	af	studier	med	højest	mulig	grad	af	videnskabelig	evidens.		

Patientperspektivet:	Patientens	synspunkter	vedrørende	anvendelsen	af	teknologien	inkluderes	i	MTV’en	i	
form	af	fx	patienttilfredshed,	arbejdsdygtighed,	tilbagevenden	på	arbejdsmarkedet	og	etiske	overvejelser.		

Organisatorisk	 perspektiv:	 Dette	 element	 inkluderer	 en	 beskrivelse	 af,	 hvilke	 dele	 af	 organisationen,	 der	
påvirkes	af	at	introducere	en	ny	teknologi	og	hvordan.	Fx	behovet	for	ekstra	uddannelse	af	personale,	nye	
faciliteter	eller	ændringer	i	arbejdsgange	eller	patientforløb.		

Økonomisk	 aspekt:	 Det	 økonomiske	 aspekt	 vurderes	 i	 forhold	 til	 beslutningstagerens	 perspektiv.	 For	
national	 udbredelse	 af	 en	 ny	 teknologi	 anvendes	 et	 samfundsmæssigt	 perspektiv	 fx	 i	 form	 af	 en	 cost-
effectiveness	 analyse.	 Er	 der	 tale	 om	 en	 MTV	 med	 et	 hospitalsperspektiv	 udarbejdes	 en	 business	
case/driftsøkonomisk	analyse,	hvor	udgifter	og	indtægter	for	sygehuset	sammenholdes.		

Modtagerne	af	evalueringen,	er	 ledelsen	omkring	genoptræning	og	 rehabilitering	på	Slagelse	Sygehus	og	
Slagelse	 Kommune.	 Evalueringen	 er	 tænkt,	 som	 et	 beslutningsdokument,	 for	 et	 evt.	 fremtidigt	 udbud,	
omkring	digital	træning	og	genoptræning.	Projektet	evalueres	ud	fra	følgende	evalueringsdesign:	

Formål	(Hvorfor	laver	vi	projektet)	

• At	motivere	patienter,	 til	 at	vedligeholde	 fysisk	 funktion	gennem	fysisk	aktivitet	og	compliance	 i	

hverdagen,	med	fokus	på	sammenhæng	i	patientforløbet	i	og	mellem	sektorerne	

	

• At	der	gennemføres	et	testforløb	på	30	patienter	på	3	måneder	
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• At	der	for	4	patienter	i	testen,	foretages	en	mere	grundig	beskrivelse	af	forløbet,	planlægningen	og	

gennemførelse	af	træningen	med	det	formål	at	kortlægge	udfordringerne	ved,	at	patienten	oplever	

indsatsen	som	et	sammenhængende	forløb	

• At	skabe	grundlag	for	afklaring	om	anskaffelse	af	løsningen	i	regionen	og	kommunen	

• At	 evaluere	 projektet	 ud	 fra	 Mini	 MTV	 perspektivet,	 og	 dokumentere	 at	 patienternes	 tilstand	

forbedres	gennem	træning	ved	at	fastholdelse	i	et	udviklingsforløb	

	

Design	/	Baseline	indikatorer	/	0-punktsmåling	(Hvad	vil	vi	måle	på)	

• Sammenhæng	og	livskvalitet	samt	funktionsevne	
	

Metode	(Hvordan	vil	vi	måle	på	det)	

Kvantitative	

• EQ5D	 test.	 Selvrapporteret	helbredstilstand	&	 livskvalitet,	hvor	der	måles	 til	 start	og	 slut	 i	 forløb.	

Testen	er	hurtig	at	 lave	og	nem	at	udføre.	Testen	er	 selvrapporterede	spørgeskemaer	der	går	på	

funktion,	og	den	kan	bruges	til	at	vurderer	patientens	livskvalitet.	Testen	udføres	af	personalet.	

• PSFS	 personspecifik	 funktionsskala	test.	 Selvrapporteret	 specifik	 funktion,	 og	 testen	 går	 ud	 på	 at	

måle	hvor	godt	man	kan	udførende	funktionen),	personspecifik	funktionsskala.		

	

Kvalitative	

• Vi	tager	5	borgere	ud	og	lave	case	beskrive	og	individuelle	interviews	til	slut.	Jesper	og	Sofia	udfører	

interviews.		

• 1-2	 fokusgruppe	 interviews	 med	 personalet.	 Som	 udgangspunkt	 vil	 der	 være	 1	 fokusgruppe	

interview,	men	alt	 efter	hvor	mange	behandlere	 Slagelse	Kommune	benytter	 vil	 det	 senere	blive	

besluttet	 hvor	 mange	fokusgruppe	interviews	 der	 skal	 laves.	 Jesper	 udfører	 fokusgruppe	

interviews.		
	

Figur	3:	Grafisk	oversigt	over	evalueringsdesign	og	metode	
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Aktiviteter	for	arbejdspakke	5:	

• Udarbejd	evalueringsdesign	med	de	4	ben,	organisation,	teknologi,	borger-	og	patientperspektivet	
samt	økonomi.	

• Udarbejd	0-punktsmåling,	hvad	vil	vi	måle	på.	

• Udarbejd	beskrivelse	af,	hvad	projektet	skal	opnå	for	at	blive	en	succes	

• Beskriv	indikatorende	og	undersøg,	hvordan	det	er	muligt	at	måle	på	det	

• Udarbejd	evaluering	omkring	organisation	

• Udarbejd	evaluering	omkring	teknologi	

• Udarbejd	evaluering	omkring	borger-	og	patientperspektivet	

• Udarbejd	evaluering	omkring	økonomi	

Milepæl	
• Udarbejdet	medicins	teknologievaluering	med	business	case	

	
Arbejdspakke	6	–	Kravspecifikation	/	koncept	
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Efter	fuldend	test	opsamles	resultaterne	i	en	MTV	evaluering.	Udfordringer	og	krav	til	ændringer	for	endelig	
implementering	efter	udbud	udformes	i	en	kravspecifikation	/	koncept.		
	
Aktiviteter	for	arbejdspakke	6:	

• Udfordringer	opsamles	

• Koncept	til	videreudvikling	af	funktioner	udarbejdes	

• Implementerings	spor	beskrives	

• Endelig	kravspecifikation	udarbejdes	med	henblik	på	et	fase	3	projekt	med	udbud	

Milepæl	
• Overblik	og	udfordringer	og	muligheder	
• Kravspecifikation	klar	til	endeligt	udbud	

	
Arbejdspakke	7	–	IT-sporet	 	

Omkring	 IT-sporet	 er	 der	 flere	 ting,	 der	 skal	 undersøges	 i	 Koncern	 IT	 samt	 kommunalt	 IT	 både	 for	
testperioden,	men	også	omkring	implementering	og	drift	af	løsningen	efterfølgende:	

	

	Aktiviteter	
• Beskrivelse	af	data	flow,	hosting	på	server	og	sikkerhedsaspekter.		

• Kobling	mellem	ICURA,	kommunalt	og	regionalt	IT	

• Step	1:	Afklaring	af	IT	i	testperioder.		

• Indkøb	af	server	til	testperioden	

• Undersøg	 hvem	 der	 ejer	 data,	 kryptering,	 hvordan	 opbevares	 data	 og	 bliver	 data	 en	 del	 af	
patientjournal	og	borgerjournal,	og	hvordan	kommer	data	derover?		

• Undersøg	godkendelse	af	app	i	forhold	til	medicinsk	udstyr	

• Undersøg	hosting	af	løsningen,	sikkerhed,	logging	af	data,	data	flow	

• Undersøg	 hvordan	 ICURA	 løsning	 hostes	 på	 ICURAs	 server	 uden	 brug	 af	 personfølsomme	 data	 i	
testperioden	

• Step	2:	Afklaring	af	hosting,	sikkerhed,	dataflow	i	forhold	til	implementering	efter	udbud	

• Step	 3:	Afklaring	 af	 hosting,	 sikkerhed,	 dataflow	 i	 forhold	 til	 implementering	 på	 EPIC	 og	 regional	
sundhedsplatform.			
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Milepæl	
• IT-plan	 for	 test,	 implementering	 efter	 udbud	 og	 implementering	 med	 integration	 på	 EPIC	 og	

kommunal	sundhedsplatform.		
	

Tidsplan	

Se	dokumentet	”Trænings	App	–	Tidsplan”.	

Forhindringer	og	risici	(fra	fase	1	projekt)	

IT	 –	 Sundhedsplatform	 er	 p.t.	 ved	 at	 blive	 udviklet,	 og	 det	 vil	 ikke	 være	 muligt	 at	 føde	 data	 ind	 til	
patientsystemerne	 før	denne	er	på	plads.	Derfor	 involveres	både	 IT-sikkerhedschef	 samt	projektleder	 fra	
sundhedsplatformen	i	projektet	såfremt	det	bliver	nødvendigt.		

Der	 skal	 arbejdes	 både	 med	 eksisterende	 tankesæt	 samt	 skabes	 nye	 arbejdsgange	 til	 at	 sikre	 en	
implementering	af	produktet/produkterne,	dette	vil	kræve	en	væsentlig	indsats.	

Ligeledes	 skal	 kommunikation	 mellem	 projektgruppe	 og	 styregruppe	 sikres,	 så	 der	 ikke	 opstår	
forventningskonflikter,	der	i	sidste	ende	betyder,	at	der	er	udviklet	et	produkt,	som	Region	Sjælland	ikke	er	
interesseret	i	at	investere	i.		

	

Succeskriterier	

Der	 skal	 ved	 afslutning	 af	 projektet	 foreligge	 en	 ’positiv’	 pilottest,	 hvor	 80	 %	 af	 brugerne	 mener,	 at	
løsningen	er	motiverende,	sikker	og	enkel.		

Løsningen	kan	anvendes	i	hele	patientforløbet	samt	nationalt	og	internationalt.		

	

Krav	til	løsningen	

Løsningen	skal	kunne	dække	følgende	behov:	

Patientbehov		

• Enkel	og	let	tilgængelig	træning		
• Motivation	
• Er	tilpasset	til	evne	
• Er	inspirerende	

	
Sundhedspersonalets	behov	

• Træning,	der	kan	motivere	
• Nemt	at	introducere	
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• Evt.	mulighed	for	at	registrere	træningen	med	positiv	feedback	(belønning)	
	
Derfor	er	der	nedenstående	krav/kriterier	til	løsningen:		

• Individuelt	overkommeligt	(hellere	hyppig	træning/bevægelse	end	komplet	træning)	
• Intuitivt	 (minimal	 introduktion	og	 så	nemt	at	bruge,	 at	det	 ikke	er	en	hindring	 i	 sig	 selv	 at	 skulle	

sætte	sig	ind	i	det)	
• Solidt	(her	menes	i	forhold	til	kvalitet,	sikkerhed	og	anvendelse)	
• Skal	kunne	anvendes	både	før,	under	og	efter	indlæggelse	såvel	nationalt	som	internationalt		
• Billig	og	flytbar,	fordi	det	skal	kunne	følge	borgeren	hjem	
• Kunne	give	adspredelse	fra	patientens/	borgerens	bekymringer	(og	smerter)	
• Kunne	 ’dosere’	 korrekt	 træning	 (både	ved	 starten	af	 et	 træningsforløb	og	undervejs	 i	 træningen.	

Fysioterapeuten	skal	kunne	sætte	barren	tilstrækkelig	højt	–	patient/	borger	skal	rykke	sig	fysisk	og	
mentalt).	

• Løsningen	skal	sætte	fokus	på	succes	frem	for	fiasko.	
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BILAG	2:	INTERVIEW	GUIDE	TIL	PATIENTINTERVIEW	
Introduktion	til	projekt,	personer	og	interview		

Introduktion	projektdeltager	

• Deltagers	egen	introduktion	

• Hvilken	diagnose/	hvilket	forløb	

• Hvordan	blev	du	inkluderet	i	projektet?	

• Hvad	fik	dig	til	at	sige	ja	til	at	deltage?	

• Havde	du	bekymringer	omkring	at	bruge	teknologien?	

• Hvordan	var	introduktionen	på	sygehuset?		

	

Emner	

• Teknologiunderstøttet	rehabilitering	(Generelt)	

• Bruger	venlighed	(Teknologi	perspektivet)	

• Motivation	/	compliance	(Patient	perspektiv)	

• Tværsektorielle	forløb	/	Behandlere	(Organisatoriske	perspektiv)		

• Helhedsoplevelsen	

• Hvad	kan	gøres	bedre	(teknologisk,	forløbsmæssigt	og		

	

Teknologiunderstøttet	rehabilitering	

- Hvilke	tanker	har	du	om	at	bruge	teknologi	i	forbindelse	med	behandling/genoptræning?	

- Erfaringer	fra	tidligere	

- Teknologierfaring	i	privatliv/arbejdsliv	

- Erfaring	med	digitalt	træning?	(apps/smartwatches/skridtæller/andet)	

	

Teknologi,	brugervenlighed	

• Hvordan	har	det	været	at	bruge	ICURA	trainer?	

• Kan	du	beskrive	hvordan	du	har	brugt	det?	

• Er	udstyret	intuitivt	og	nemt	at	bruge?	

• Var	der	udfordringer?	

• Giver	det	mening	af	bruge?	
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• Har	det	været	tekniske	udfordringer?	

• Er	det	nemt	at	montere?	

• At	oplade?	

• Er	det	nemt	at	komme	i	gang?	

• Kan	du	vise	os	systemet	og	prøve	at	lave	en	øvelse?	

• Hvilke	funktioner	synes	du	bedst	om?	(fx	skridt/øvelser	mm)	

• Hvilke	giver	mest	mening?	

	

Motivation,	Compliance	

• Hvad	motiverer	dig	til	at	træne?	

• Er	det	motiverende	at	bruge	ICURA	løsningen?	

• Har	du	trænet	mere	fordi	du	har	brugt	ICURA	løsningen?	

• Har	du	fulgt	med	i	dine	fremskridt	i	telefonen?	

• Er	det	motiverende	at	bruge	en	teknologi	i	træningsregi?		

• Er	der	værdi	/	gevinst	ved	at	bruge	ICURA	teknologien?	
	

Tværsektorielle	forløb,	behandlere	

• Hvor	fik	du	introduktion	til	ICURA	løsningen?	

• Har	behandlerne	givet	en	god	instruktion?		

• Hvordan	har	du	oplevet	sammenhæng	i	dit	forløb	på	tværs	af	hospital	og	kommunal	

genoptræning?	

• Satte	du	et	mål	sammen	med	den	behandler	der	udleverede	icura?	

• Har	behandleren	i	kommune	fulgt	op	på	det	mål	sammen	med	dig?	

• Har	der	været	sammenhæng	i	dit	forløb	på	tværs	af	sektorerne?	

• Har	der	været	forskel	på	hvordan	du	brugte	systemet	under	indlæggelse	og	i	dit	hjem?	

• Er	der	noget	du	tænker	kan	gøres	bedre/anderledes?	

• Hvad	kan	ændres	i	det	tværsektorielle	forløb	for	at	skabe	mere	sammenhæng?	
	

Teknologien	

• Hvad	er	din	helhedsoplevelse	af	ICURA	løsningen?	

• Er	der	noget	du	tænker	kan	ændres	i	teknologien	for	at	den	bliver	bedre?	
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• Savner	du	nogle	funktioner?	

• Hvilke	dele	af	dit	program	synes	du	er	mest	brugbart?	Bruger	du	mest?	

• Montering/	elastikker/	opladning	
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BILAG	3:	INTERVIEW	GUIDE	TIL	BEHANDLERINTERVIEW		
	

Semistruktureret	interviewguide	til	fokusgruppeinterviews	på	Slagelse	Sygehus	og	Slagelse	Kommune.	

	
2	ben:	

• MTV	evaluering	
• Procesevaluering	

	
3	emner:	

• Mini	MTV	(teknologi,	patient/borger	&	organisation)	
• Organisation	-	fokus	på	det	tværsektorielle	(sammenhæng	i	forløbet)	
• Patient	og	borgerperspektivet	

	

Emner

Teknologi

Patient
Borger

Organisationen

Hospital

Kommune

Organisationen
Sammenhæng

Behandlere

Behandlere

Motivation

Fysisk aktivitet
Compliance

Data

	
	
	

	

2.Præsentationsrunde:	

• Kort	præsentation	af	deltagerne:		
• Hvor	længe	har	de	været	her	på	afdelingen,	hvad	er	deres	rolle/arbejdsopgaver	som	xx	

behandler	…	Nogle	særlige	opgaver/ansvarsområder?		
• Hvordan	blev	de	involveret	i	projektet?	(frivilligt/tvungent/på	baggrund	af	deres	

kompetencer/erfaring?)	
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3.Herunder	følger	en	række	temaer		

Første	spørgsmål:	Hvad	tager	i	med	fra	projektet?	

Patient-	og	borgerperspektivet	

	

Motivation	

Føler	i	patienter	bliver	motiveret	af	at	bruge	teknologien?		

Hvordan	er	teknologien	med	til	at	motivere	eller	ikke	motivere	patienterne?	

Hvordan	ser	i	teknologi	vs.	traditionel	træning,	er	ICURA	teknologien	motivationsskabende?	

Hvordan	kunne	det	blive	mere	motivationsskabende?	

Hvad	med	feedback	fra	systemet,	er	det	motivationsskabende?	

Hvordan	kunne	ICURA	teknologien	skabe	mere	motivation	hos	patient/borger?	

Beskriv	en	borger,	der	havde	gavn	af	løsningen.	Hvad	var	årsagen?	

Beskriv	en	borger,	der	havde	ikke	havde	gavn	af	løsningen.	Hvad	var	årsagen?	

Hvordan	kan	teknologien	understøtte	en	sundhedspædagogisk	tilgang	til	behandlingsforløb?	

Hvad	gik	godt?	Hvorfor	tror	du	lige	præcis	denne	borger	var	glad	for	det/blev	motiveret	af	det?	

	

Compliance	/	fysisk	aktivitet		

Er	ICURA	teknologien	med	til	at	øge	compliance	hos	patienter/borgere,	har	de	trænet	mere?	

Er	der	mere	fokus	på	compliance	fordi	man	bruger	en	teknologi?	

Oplever	patienterne	det	som	en	gulerod	eller	pisk	”at	blive	overvåget”	

Kan	i	se	forskel	i	brugen	af	teknologi	over	tid?	

	

Målgruppen	

Hvad	tænker	du	om	de	målgrupper,	der	blev	valgt	til	projektet?	

Har	du	fået	nogle	nye	perspektiver	på	målgruppen	undervejs?	
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Sammenhæng	/	organisation	

Sammenhæng	i	det	tværsektorielle	

Hvilken	værdi	ser	i	at	denne	teknologi	kan	skabe	i	forhold	til	sammenhæng	på	tværs	af	sektorer?	

Fungerer	det	i	praksis?	

Har	i	oplevet	borgere	anvende	teknologien	i	ventetiden	mellem	udskrivelse	og	opstart	af	genoptræning?	

Med	ICURA	teknologien,	giver	det	en	bedre	sammenhæng	på	tværs	af	sektorerne?	

Er	der	en	værdifuld	viden,	som	Icura	kan	være	med	til	at	viderebringe	fra	region	til	kommune	om	den	
enkelte	patient?		

Hvad	kan	det	bruges	til?	Som	borger?	Som	terapeut?	

Hvad	betyder	det	for	det	organisatoriske	set	up,	besværliggør	et	tværsektorielt	fokus	forløbet	hos	jer?	

Har	projektet	haft	nogle	afledede	effekter	i	forhold	til	dine	tanker	om	det	tværsektorielle	samarbejde?	

Hvordan	tænker	i	man	kan	skabe	sammenhæng?	

Er	der	overhovedet	tid	til	at	skabe	sammenhæng	på	tværs	af	sektorerne?	

Har	der	været	udfordringer	med	at	skabe	sammenhæng	på	tværs	af	sektorerne?	

Vi	fik	ikke	30	patienter	igennem,	hvorfor	tror	du	projektet	gik	som	det	gjorde?	Er	det	teknologi,	projekt	eller	
organisation?	

Hvilke	udfordringer	er	der	forbundet	med	samarbejdet	traditionelt?	Med	icura	løsningnen?	

	

Implementering	og	forberedelse	til	ny	teknologi	–	Organisationen	i	Slagelse	

Hvordan	blev	du	involveret	i	projektet	fra	starten?	

Hvad	tænkte	du	om	projektet	før	opstart?	

Fik	den	opbakning	i	organisationen	i	kunne	ønske	jer?	

Var	organisationen	klar	til	sådan	et	projekt?	

Havde	det	været	en	fordel	hvis	flere	faggrupper	eller	medarbejdere	havde	været	inddraget	i	projektet?	
Hvilke?	

Har	i	fået	nogle	nye	tanker	om	brug	af	teknologi?	

ik	i	det	optimale	ud	af	forberedelsen	(1.	måned)	til	at	lege	med	teknologien?	
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Det	var	lidt	svært	med	inklusionen.	Hvor	mange	borgere	tror	du	har	sagt	nej	tak	til	deltagelse?	

Hvad	har	begrundelserne	været?	

Skulle	i	have	haft	længere	tid?	

Følte	i	jer	klædt	ordenligt	på	da	testen	for	alvor	gik	i	gang?	

Hvordan	kunne	man	gøre	det	bedre	i	fremtiden?	

Hvordan	har	jeres	kollegaer	reageret	på	projektet?	

	

Introduktion	til	patient/borger	

Hvordan	fik	i	introduceret	teknologien	for	patient/borger?	

Var	der	udfordringer	med	introduktionen?	Havde	i	tid	nok?	

Manglede	der	information,	vejledning¨	

Kunne	patient/borger	selv	finde	ud	af	det	eller	skulle	de	have	hjælp?	

	

Organisering	i	projektet	

Var	der	noget	i	kunne	have	gjort	anderledes	i	forløbet?		

Hvorfor	tror	i	at	vi	kun	fik	8-9	borgere	igennem	ud	af	30	forløb?	Hvad	gik	galt?	

Hvordan	passede	den	tid	du	var	blevet	frikøbt	med	den	reelle	tid	du	brugte?	

Hvad	føler	du	tiden	blev	brugt	mest	til?	

Var	projektet	sat	forkert	sammen?		

Hvad	tænker	ud	om	projektets	ambitioner	om	at	’bruge	træningsteknologien	til	at	skabe	mere	
sammenhæng,	motivere	osv	osv’	(evt.	remse	formål	op)	

	

Teknologi	

Overordnet	

Hvilke	tanker	har	du	om	at	bruge	teknologi	i	forbindelse	med	behandling/genoptræning?	
Erfaring	med	digitalt	træning	fra	tidligere	projekter?	(apps/smartwatches/skridtæller/andet)	

Virker	ICURA	teknologien	efter	hensigten?	
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Hvilke	udfordringer	er	der	med	ICURA	teknologien?	

Er	teknologien	brugervenlig	for	terapeuter?	

For	borgere?	

Hvordan	har	du	brugt	Icuras	backend	i	de	patientforløb	du	har	haft?	

Målsætning:	Overordnet	og	for	de	enkelte	aktiviteter.	Satte	du	mål	sammen	med	borgerne?		

Hvordan	fungerede	det?	

Justerede	i	det	undervejs?	

Ændrede	i	dagens	program	undervejs?	Tilføjede	eller	slettede	aktivitieter?	

Fik	du	talt	med	borgeren	om	træningen	med	Icura	efter	udlevering?	(hospitalet)	

Hvordan	fungerer	det	fysiske	design	af	Icura	(sensorer,	elastikker,	kuffert)?	

Hvad	synes	du	om	indholdet	i	Icura	app’en?	

Hvor	lang	tid	tog	det	at	introducere	en	ny	borger	og	hvordan	foregik	det?	

Hvilke	funktioner	kan	du	bedst	lide?	

Hvordan	kunne	du	ønske	dig	teknoglogien	anderledes,	hvis	du	skulle	arbejde	med	den	slags	igen	en	anden	
gang?	

Hvilke	synes	du	er	mindst	vigtige	i	forhold	til	din	behandling	af	patienter?	

Savner	du	nogen	funktioner?	Hvilke?	

Har	det	givet	et	løft	i	behandlingen?	

Hvordan	passer	det	sammen	med	accelererede	patientforløb?	

Er	tidsfaktoren	en	begrænsning?	

Er	der	nogen	der	har	følt	sig	overvåget	fordi	vi	bruger	en	teknologi	der	indsamler	data?	

	

Data	

Har	i	brugt	det	indsamlede	data	i	back-enden	til	kommunikation?		

Giver	det	mening	at	bruge	det	indsamlede	data	i	behandlingsforløbet?	

Har	i	tid	til	at	bruge	back-enden?	
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Giver	det	mening	at	behandlere	har	adgang	til	data	omkring	forløbet?	

Er	der	andre	typer	data	i	gerne	ville	have	indsamlet?	

	

Stabilitet	

Har	der	været	tekniske	udfordringer	ved	ICURA	løsningen?	
Er	batteritiden	ok?	

Opladning	og	forberedelse?	

Software	udfordringer?	

	

Intuitivt	at	bruge?	

Er	det	nemt	at	sætte	sig	ind	i	teknologien,	både	for	behandler	og	patient/borger?	

Er	der	noget	der	er	besværligt	at	bruge	i	systemet/appen?	

Er	der	log	in	problemer?	

Kan	borgerne	finde	ud	af	at	montere	bånd/elestik	for	patienterne?	
Bruger	patienterne	statistik	over	deres	træning?	

Føler	patienterne	det	er	intuitivt	nok?	

	

Ændringer	/	Forbedringer	

Hvad	ville	i	gerne	ændre	i	ICURA	teknologien?	

Hvordan	kan	man	forbedre	teknologien?	

	

Afrunding,	spørgsmål	og	evaluering	

Husk	stoppe	op	til	sidst:	Tid	at	runde	af,	er	der	flere	input	på	falderebet?	

Hvordan	har	det	været	at	deltage	i	fokusgruppen,	opleves	det	som	relevant,	konkret	nok	etc.		

Er	der	spørgsmål	til	processen	eller	undersøgelsen	–	eller	andet,	som	trænger	sig	på	inden	vi	skilles	i	dag	
etc.	
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BILAG	5:	BESKRIVELSE	OG	MODULER	I	ICURA	ACTICITY	
	

MODULER	 FUNKTION	 KOMMENTAR	 TYPE	AF	DATA	

Opret	 Måler	tid	borger	er	
opret/	døgn	

Primært	målrettet	
sengeliggende	patienter	

Måles	via	bevægelsessensor,	
der	bæres	om	livet	

Bevægelse	 Måler	tid	borger	er	i	
bevægelse/døgn	

Uafhængig	af	
bevægelsestype.	Kan	fx	
være	havearbejde,	
støvsugning	o.a.	

Måles	via	bevægelsessensor,	
der	bæres	om	livet	

Skridt	 Måler	antal	skridt/døgn	 Kan	både	registrere	
almindelige	skridt	samt	
langsomme,	trippende,	
slæbende	som	mange	
ældre	

Måles	via	bevægelsessensor,	
der	bæres	om	livet	

Øvelser	 12	simple	
funktionsøvelser	for	de	
større	muskelgrupper.	
Videoinstruktion	og	
tælling.	Antal	
gentagelser	pr.	dag	

Indstilling:	dagligt	mål	
for	antal	øvelser	og	
gentagelser		

Registreres	via	
bevægelsessensordata,	der	
tæller	aktuelle	repetitioner.	
Sensor	placeres	forskellige	
steder	på	kroppen	alt	efter	
øvelsens	karakter.	

Gøremål	 Bruttoliste	af	18	af	de	
mest	gængse	
dagligdags	aktiviteter	
udvalgt	i	samarbejde	
med	trænende	
ergoterapeuter.	

Mulighed	for	at	
definere	individuelle	
personlige	gøremål	for	
den	enkelte	borger.	

Indstilling	af	mål	for	
daglige	gøremål	(antal	
om	dagen)	og	
udvælgelse	af	relevante	
mulige	gøremål	for	den	
enkelte.	

Aktuel	i	forbindelse	
med	
hverdagsrehabilitering	

Selvrapportering	af	oplevelse	af	
hvert	enkelt	gøremål,	defineret	
med	simpel	grafik	baseret	på	
smileys.	
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Intervalgang	 Visuel	guide	på	app	og	
audiobesked	og	’buzz’	
ved	temposkift.	

	

Visuelt	overblik	over	
aktuel	indsats.	Hvor	
langt	man	er	nået	i	
forhold	til	dagens	mål.	

Indstilling:	mål	i	
minutter	indstilles,	
samt	varighed	af	de	
enkelte	intervaller.	

Registrerer	via	GPS	km	
tilbagelagt.	Tid	og	antal	
intervaller	registreres	via	app,	
når	intervalgang	startes	og	
stoppes.	

	

ICURA	Activity	er	et	interaktivt	træningssystem,	der	bruges	i	trænings-	og	rehabiliteringsforløb	som	
støtte	og	motivation	til	at	øge	fysisk	aktivitet	og	compliance.	

Det	kan	fx	være	hos	borgere	der	har	behov	for	genoptræning	under	og	efter	hospitalsindlæggelse,	i	
forløbsprogrammer	eller	ved	vedligeholdende	træning.		

ICURA	Activity	består	af	en	mobilenhed	og	en	bevægelsessensor,	som	borgere	fx	kan	få	udleveret	til	
egentræning.	De	leveres	samlet	i	en	lille	transportkuffert.	Sensoren	registrerer	aktiviteter	og	øvelser	og	kan	
nemt	indpasses	i	dagligdagen.	Behandler	kan	følge	med	i	udviklingen	via	ICURAs	backend	og	borgeren	kan	
dagligt	følge	egen	udvikling	i	app’en.	Resultaterne	kan	bruges	til	at	tilpasse	det	samlede	behandlings-	og	
træningsforløb	til	den	enkelte.	

ICURA	kan	benyttes	i	forløb,	hvor	hjemmetræning	og	patientens	egen	mestring	af	sygdom	kan	gøre	en	
positiv	forskel.	ICURA	kan	anvendes	som	delvis	erstatning	for	fysiske	fremmøder	og	være	et	redskab	til	at	
fremme	dialogen	om	indsats,	mål	og	plan	for	det	samlede	rehabiliteringsforløb.	
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BAGGRUNDEN	FOR	ICURA	Activity	
Virksomheden	ICURA	har	i	tidligere	i	samarbejde	med	4	kommuner	udviklet	træningsløsningen	ICURA	
Trainer	i	et	offentligt	privat	innovationsprojekt	som	startede	i	2012.	ICURA	Trainer	er	en	diagnosespecifik	
træningsløsning,	til	anvendelse	i	genoptræningsforløb.	I	ovenstående	projekt	blev	løsningen	afslutningsvist	
testet	i	de	4	kommuner	i	et	Randomiseret	kontrolleret	studie	(RCT)	med	316	inkluderede	patienter.	I	ICURA	
forløbene	blev	det	fysiske	fremmøder	på	træningscenteret	reduceret	og	forløbene	var	primært	baseret	på	
hjemmetræning	med	teknologien.	Konklusionen	i	studiet	var,	at	interventionen	med	ICURA	Trainer	gav	
samme	træningseffekt	og	patienttilfredshed,	som	i	de	traditionelle	genoptræningsforløb	for	patienter	med	
kunstigt	knæ-eller	hofteled.	Resultaterne	kan	bl.a.	læses	i	de	deltagende	kommuners	evalueringsrapport	
(evt	vedlægge	bilag	eller	link)	
	
Udvikling	af	ICURA	Activity?	
I	forbindelse	med	ovenstående	projekt	og	formidlingen	af	det,	blev	det	tydeligt,	at	der	også	var	et	behov	for	
et	mere	simpelt	system	til	træning	af	borgere/patienter	med	et	mere	generelt	træningsbehov	herunder	
også	af	mere	vedligeholdende	karakter.	Dette	skulle	dog	ikke	være	med	5	sensorer,	men	bare	med	en	
enkelt	sensor	til	monitorering	af	mere	simple	aktiviteter.	
	
Dette	var	også	ønsket	i	Regions	Sjælland,	hvor	XX	projekt	med	træningsapp	blev	effektureret….Noget	
omkring	Fase	1	og	vores	indgang	til	Region	Sjælland	og	sygehuset.	Hvorfor	projekt	fase	1	blev	igangsat.	På	
baggrund	af	hvilket	ønske/behov?	(Jesper/Jakob	hvad	har	i	af	historik?)		
	
FASE	1	HISTORIK	

I	Fase	1	blev	den	første	version	af	ICURA	Activity	testet	med	sengeliggende	patienter	på	Slagelse	og	
Næstved	sygehus.	I	denne	version	var	indholdet	Skridttælling,	enkelte	øvelser	samt	3	funktionstests.	
Brugergrænsefladen	var	ikke	blevet	decideret	tilpasset	til	målgruppen.	
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TEKNOLOGI/MÅLGRUPPE	

Der	er	i	den	nyeste	udgave	af	activity	gjort	meget	for	at	øge	brugervenligheden.	App’en	skal	være	let	
tilgængelig	og	nem	at	bruge	for	folk,	der	ikke	har	større	teknologisk	indsigt	eller	erfaring.	Det	gælder	især	
målgruppen	af	ældre	borgere	og	borgere,	der	er	hospitalsindlagt	og	ikke	har	mange	ressourcer	til	at	sætte	
sig	ind	i	ny	teknologi.	Det	gælder	bl.a.	at	der	er	en	meget	enkel	navigation	i	app’en,	og	tydelighed	omkring	
hvad	’man	skal’,	således	at	man	tydeligt	kan	se	de	mål	fysioterapeuten	har	sat	for	daglig	fysisk	aktivitet	og	
’fare	vild’	i	sit	program	i	app’en.		

Terapeuten	kan	skrue	op	og	ned	i	forhold	til	mængden	af	indhold,	således	at	man	kan	forsimple	
brugergrænsefladen	ved	at	minimere	indholdet,	så	det	fx	kun	er	et	enkelt	eller	to	moduler,	som	borgeren	
skal	forholde	sig	til.	

Der	er	kommet	forskellige	funktioner,	som	adresserer	forskellige	træningsbehov	ex.	er	modulet	
’intervalgang’	lavet	specifikt	på	baggrund	af	træningsbehovet	hos	folk	med	livsstilssygdomme	bl.a.	Diabetes	
2,	hvor	det	har	vist	sig	at	intervaltræning	kan	have	en	positiv	indflydelse	på	blodsukkerregulering,	
kolesterolindhold	i	blodet	og	mængden	af	skadeligt	fedt	omkring	indre	organer.		

	

TRÆNINGSPLANLÆGNING	

Personlig	målsætning	indstilles	individuelt	for	den	enkelte	borger	for	det	samlede	træningsforløb.	Det	vil	
sige,	at	der	kan	sættes	et	individuelt	mål	i	samarbejde	mellem	terapeut	og	patient,	både	på	det	
overordnede	forløb	og	på	patientens	daglige	program.	Der	er	lagt	op	til	at	dette	mål	defineres	i	samarbejde	
mellem	patient/borger	og	en	sundhedsprofessionel	så	det	er	meningsgivende	for	den	enkelte	og	relaterer	
sig	til	konkrete	mål	i	borgerens	liv.	

	

OPSÆTNING	AF	TRÆNINGSPLAN	

Mulighed	for	direkte	opsætning	af	program	og	mål	for	aktiviteter	på	den	mobile	enhed	eller	via	
behandlerens	redskab	ICURA	manager.	Mulighed	for	personlige	indstillinger	og	tilpasninger	undervejs	i	et	
forløb.	

	

ICURA	MANAGER	

Behandlerens	redskab.	Her	kan	patientens	program	planlægges,	justeres	og	udførsel	monitoreres	og	
registreres.	Terapeuterne	kan	se	statistik	på	træning	der	er	udført	og	dels	bruge	det	til	at	få	et	indblik	i	
patientens	compliance,	men	også	bruge	data	til	at	planlægge	og	justere	det	fortsatte	træningsforløb.	
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FYSISK	FORM	

Leveres	som	et	samlet	produkt	i	lille	transportkuffert	med	smartphone	med	ICURA	activity	app	samt	
tilhørende	bevægelsessensor,	der	kommunikerer	til	app’en	via	Bluetooth.	

	

STATISTIK	&	MOTIVATION	

På	forsiden	af	app’en	kommer	man	ind	i	’Dagens	program’-	Her	kan	man	se	målsætningen	for	den	aktuelle	
dag	og	løbende	se	hvor	langt	man	er	nået	i	forhold	til	sine	mål.	For	nogle	borgere,	er	det	primært	denne	
side	de	orienterer	sig	imod.	

Alle	moduler	indeholder	derudover	statistik	over	gennemført	træning,	hvor	man	kan	se	egen	progression	
og	indsats.	Det	er	især	interessant	hvis	man	motiveres	af	at	konkurrere	med	sig	selv.	Highlight	af	personlig	
rekord	og	mulighed	for	at	se	detaljer	om	udført	træning,	med	henblik	på	at	motivere	borgeren	til	at	følge	
og	øge	sin	indsats.	

	

MODULÆR	OPBYNING	

De	forskellige	funktioner	er	modulært	opbygget,	så	de	kan	tilvælges/fravælges	for	den	enkelte	
borger/patient.	Overblik	over	indhold	i	de	enkelte	moduler	kan	ses	i	Bilag		
	

Andet:	mulighed	for	at	

- sprede	træningen	ud	over	hele	dagen.		
- lave	mindre	end	planlagt	fx	ved	forværring	af	sygdom	(ex.	Exacerbationer	v.	KOL)	
- lave	mere	end	planlagt	(kan	for	behandler	bruges	til	at	justere	træningsprogram	og	tilpasse	

det	den	enkelte	borgeres	reelle	niveau,	i	takt	med	at	der	opnås	fysisk	forbedring)	
	

FREMTIDSPLANER/UDSIGTER	på	udviklingen.	Status	ifht	konklusioner	fra	fase	1.	

En	af	konklusionerne	fra	fase	1	var	at:		

- ’Arbejd	med	forbedring	af	øvelsesspecifikke	aktivitetsmålere,	som	ikke	er	i	vejen	for	
patienten.	Sensorerne	skal	ikke	udgøre	en	forhindring	for	patienten	i	at	udføre	træningen.	
Der	skal	fokuseres	på	en	nem	montering	og	en	ubemærket	tilstedeværelse’	

Status	på	dette	i	projektforløbet	og	fremtidsperspektiver:	

ICURA	har	i	fase	2	testet	en	ny	elastik	til	montering	af	sensorerne,	nye	knapper	på	sensorerene	
som	er	nemmere	at	tænde/slukke.	Dette	har	øget	brugervenligheden	fx	for	folk	med	atrose	i	
fingrene,	der	tidigere	havde	svært	ved	at	tænde	og	slukke.	Det	er	dog	stadig	tydeligt	at	det	for	
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nogle	borgere	kan	være	en	udfordring	at	bære	aktivitetsmåleren	(sensor)	i	dens	nuværende	form	i	
et	elastikbånd	om	maven.	

ICURA	er	derfor	pt.	i	en	proces	med	redesign	af	hardware	mhp.	at	få	den	fysiske	del	af	produktet	
til	at	være	lettere	at	have	på	en	hel	dag,	for	borgere,	der	anvender	aktivitetsmålingsmodulerne.	
ICURA	er	bl.a.	i	dialog	med	forskellige	hardware	partnere	og	industrielle	designere	mhp	at	få	
afklaring	af	en	løsning	som	er	nem	at	montere	og	bære	en	hel	dag.	I	forbindelse	med	interview	af	
hospitalets	terapeuter	har	det	også	vist	sig	at	det	vil	være	lettere	at	tilbyde	flere	borgere	hvis	
sensorerne	evt.	holder	batteri	i	længere	tid	og	er	nemmere	at	oplade……OBS	Det	skal	skrives	mere	
præcist.	ICURA	har	brugt	mange	ressourcer	på	at	udvikle	præcision	fx	i	skridttæller,	således	at	
skridt	også	tælles	hos	borgere	med	nedsat	gangfunktion	fx	i	form	af	lagsomt	tempo	eller	små	
skridt.	Consum	skridttællere	kan	ofte	ikke	anvendes	til	denne	målgruppe.	Udfordringen	ved	at	
skulle	ændre	ICURAs	fysiske	form	er	derfor	både	at	få	ændret	design,	men	ikke	gå	på	kompromis	
med	funktionalitet	og	præcision.	Derfor	er	vi	pt.	ved	at	teste	forskellige	sensorløsninger,	for	at	se	
om	vi	kan	finde	nogle	som	kan	imødegå	behovet	for	ovenstående.		Et	scenarie	kan	være	at	en	
mere	’letbenet’	løsning,	som	ikke	kræver	den	større	inddragelse	af	patienten	kan	anvendes	i	
hospitalsregi,	hvorimod	der	kan	overgås	til	en	mere	avanceret	løsning,	når	borgeren	starter	sit	
kommunale	genoptræningsforløb.	Her	giver	det	også	mere	mening,	at	anvende	mange	af	de	andre	
moduler	fx	at	sætte	realistiske	hverdagsrelaterede	mål,	at	lave	deciderede	øvelser	og	fx	
intervalgang.	Nogle	af	de	funktioner,	som	viste	sig	at	være	svære	for	borgere	at	forholde	sig	til	
under	et	akut	indlæggelses	forløb,	men	som	er	meget	relevant,	når	man	møder	hverdagslivet	efter	
indlæggelse	og	står	med	mere	konkrete	udfordringer.		

	

- ’Fokuser	på	mere	oplevelsesbaseret	træning,	da	det	kan	bidrage	til	motivation	i	et	
		 ellers	fagligt	sygehusmiljø’.		
	

	

	

	

	

	


