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INDLEDNING

Dette sammendrag opsummerer evaluering af Helbredsprofilen, som fandt sted i efteråret
2017.
Helbredsprofilen blev evalueret i fire spor, der tilsammen giver et helhedsindtryk af,
hvordan patienter, pårørende og fagpersoner bruger Helbredsprofilens film.
Dette sammendrag opridser hovedfund og konklusioner fra evalueringsrapporterne og
peger på hvilke udviklingspotentialer, der med fordel kan arbejdes videre med fremover.
Sigtet med evalueringen var at afdække, om Helbredsprofilen bruges sådan, som det er
Region Sjællands intention med projektet, og hvis ikke; hvad der skal til for, at brugen af
Helbredsprofilen kan påfylde de ambitioner, der ligger til grund for projektet, herunder
”Patienten som Partner”- strategien (Bilag 1).
Med nye nationale mål for kvalitet på sundhedsområdet var det også relevant at se på, om
Helbredsprofilen inddrager patienter og pårørende i udviklingen og brugen af
informationen i filmene, om patienter anvender informationen som grundlag for
beslutninger (beslutningsstøtte), og om Helbredsprofilen virker understøttende for
sammenhængende behandlingsforløb i sundhedssektoren. Det drejer sig særligt om mål
nummer 1, 2, 6 og 8 i nedenstående figur.
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FORMÅL MED HELBREDSPROFILEN.DK


Helbredsprofilen.dk ønsker at sætte en ny standard patientinformation og dermed
øge egenmestring og understøtte rehabilitering, livsstilændringer.



Helbredsprofilen.dk bidrager til at styrke kommunikationen i et borgerperspektiv
mellem borger, kommune, region og almen praksis. Et samlet sundhedsvæsen.



Udgangspunktet for Helbredsprofilen.dk er det sammenhængende sundhedsvæsen.
På Helbredprofilen.dk ønsker vi at vise de samlede sundhedstilbud inden for en
given diagnose. Det er ikke vigtigt om det er kommune eller region der betaler for
tilbuddet, men i højere grad ’Hvem kan hjælpe mig med mit sundhedsproblem? Og
hvad kan jeg selv gøre for at få det liv jeg ønsker, med de vilkår sygdom giver? ’
Helbredsprofien.dk tager således udgangspunkt i patientens situation.



Helbredsprofilen.dk er en video baseret hjemmeside til borgere med indhold om
længerevarende sygdom. Her kan man finde information og fakta om sin sygdom,
fortalt af sundhedsfaglige og andre med en væsentlig rolle eller kvalifikationer når
det handler om at leve med sygdom. Materialet tager så vidt muligt udgangspunkt i
nationale retningslinjer, forløbsbeskrivelser og guidelinies. Der er patienterfaringer
og situationen som den opleves af de nærmeste pårørende. Der er ca. 600 videofilm
med en varighed på 30 sekunder til 3 minutter, enkelte er længere.

Derudover har Helbredsprofilen nogle strategiske pejlemærker:


At bidrage til reduktion af ulighed i sundhed, den ulighed der har baggrund i at man
ikke kan forstå sin sygdom og arbejdsgange i det borgernære sundhedsvæsen.



First mover på patienten i centrum. Hvad har patienten og de pårørende brug for at
vide.



Vejledning til skræddersyet sundhedstilbud



Fra myndighed til service



Alt det man ikke fik spurgt om og det som er vigtigt i hverdagen med sygdom



Understøtter sundhedsprofessionelle i mødet med borgere, der ikke taler dansk



Mere effektivt sundhedsvæsen
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Tilbyde kvalificeret viden som alternativ til Dr. Google, i forståeligt sprog for
menigmand.

FORMÅL MED EVALUERINGEN
Formålet med evalueringen var at afdække, om Helbredsprofilen tilfører værdi for
patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle i Region Sjælland, og at undersøge, om
Helbredsprofilen støtter patienter og pårørende i livet med sygdom sådan, som det er
formålet med sitet.

STATUS FOR HELBREDSPROFILEN PÅ TIDSPUNKTET FOR EVALUERINGEN
Helbredsprofilen har oplevet en øget vækst af antallet af unikke besøgende gennem de
seneste to år, en udvikling der har været tiltagende fra marts til december 2017. I 2016 og
2017 har sitet fået flere brugere (mere om trafik på side 14). Det blev derfor relevant at
undersøge, om Helbredsprofilen når den målgruppe, der er defineret og i hvor stor
udstrækning patienter og pårørende, der benytter sitet, oplever at informationen i filmene
på sitet er relevant, forståelig og dækkende for deres informationsbehov. I den forbindelse
blev det besluttet at evalueringen skulle fokusere på fire spor for at sikre, at så mange
perspektiver ved Helbredsprofilen som muligt blev afdækket og målt. De fire spor var:
-

Gør Helbredsprofilen en forskel for borgerne? (COWI)

-

Health literacy analyse (Global Health Literacy Academy)

-

Brugernes anvendelse af hjemmesiden, True Intent studie (CopenUX)

-

Analyse af vækst og trafik på Helbredsprofilen.dk over tid

Evalueringen af Helbredsprofilen fandt sted samtidig med implementeringen af
Sundhedsplatformen.
Vi valgte at lade os inspirere af VTV-modellen i vores evalueringsdesign.
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SPØRGSMÅL AF SÆRLIG VÆRDI I EVALUERINGEN
Helbredsprofilen er et værktøj til at understøtte forløb på tværs af sygehuse og kommuner.
De fire evalueringsspor tager hver for sig og sammen sigte på, at undersøge outcome for
patienter, der bruger Helbredsprofilen. Samtidig ønskede vi at blive klogere på, hvordan vi
kan udvikle dette tilbud til borgerne videre, når vi skaber nye film, når vi udbygger sitet
med stadig nye sygdomsområder og når vi formulerer tekster til sitet. Det er af særlig
interesse for os at undersøge, om Helbredsprofilen virker adfærdsregulerende eller
handlingsmotiverende for patienter og/ eller deres pårørende, i forhold til at ændre vaner,
eller i forhold til hvordan de forholder sig til deres sygdom og behandling.
Det er et ofte stillet spørgsmål, om information på Helbredsprofilen har en direkte effekt
på patienterne og kontakten til sundhedsvæsnet. Vi ønskede at finde ud af, om
Helbredsprofilen bruges som beslutningsstøtteværktøj for patienterne, eller ej. Derfor
benyttede vi lejligheden til at spørge om dette i evalueringen.
SAMMENDRAG AF RAPPORT:
GØR HELBREDSPROFILEN EN FORSKEL FOR BORGERNE? (COWI)
EVALUERINGSMETODE
COWIs evaluering er todelt og består af en kvantitativ elektronisk
spørgeskemaundersøgelse blandt de besøgende på de to undersider, KOL og Slidgigt, på
Helbredsprofilen.dk, samt en kvalitativ undersøgelse, der afdækker, hvad brugerne mere
præcist finder brugbart og mindre brugbart på hjemmesiden. Evalueringen består
derudover af en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet var tilgængeligt på en
underside på Helbredsprofilen.dk i november 2017.


I alt blev der stillet 16 spørgsmål i spørgeskemaet.



I to spørgsmål måtte man gerne angive flere svar.



12 respondenter angav i spørgeskemaet, at de gerne ville deltage i en kvalitativ
undersøgelse af hjemmesidens brugbarhed



Heraf deltog otte respondenter, seks kvinder og to mænd, hvoraf fire var
sundhedsprofessionelle/andet.



76% af respondenterne var kvinder og 24% mænd. Det svarer til kønsfordelingen for
brugere af sitet, når man ser på statistik for trafik på helbredsprofilen.dk
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Den ældste blandt respondenterne i COWIs rapport var født i 1928, mens den yngste var
født i 1985. Opdraget for denne del af evalueringen var at have særligt fokus på KOL og
Slidgigt, som to af de områder, Helbredsprofilen dækker.

HOVEDFUND I RAPPORTEN
”GØR HELBREDSPROFILEN EN FORSKEL FOR BRUGERNE”?


Af de 66 respondenter, der har besvaret spørgsmål om, hvilken kronisk lidelse, de
ønsker information om, har majoriteten svaret KOL.



7 ud af 41 patienter angiver, at de har mere end en kronisk sygdom.



Dernæst er Slidgigt og ”Andet” de kategorier, hvor flest har angivet det som deres
årsag til at besøge Helbredsprofilen. ”Andet” kan dække over information, der er
tilpasset pårørendes situation, information om patientrettigheder, livsstil eller
træning.



72% af de 42 personer, der har besvaret spørgeskemaets spørgsmål om hvilken rolle
de har, angiver, at de er patienter, 7% er pårørende og 14% er
sundhedsprofessionelle, mens 7% svarer ”Anden”.

I forbindelse med de kvalitative interviews blev det afklaret, at ingen af borgerne i
undersøgelsen var ny-diagnosticerede. Alligevel finder de informationen på hjemmesiden
brugbar, og at siden indeholder information og viden om deres sygdom, som de ikke
tidligere har haft kendskab til. For gruppen af sundhedsprofessionelle gælder, at
majoriteten af de adspurgte søger information om KOL, mens der også søges efter diabetes
(som Helbredsprofilen endnu ikke dækker).
Respondenterne blev spurgt, hvordan de havde fået kendskab til Helbredsprofilen.
Valgmulighederne var:


Via Akutlægen



Hospitalet



Patientforeninger



Pårørende



Region Sjællands hjemmeside
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Andet sted fra

Et stort flertal angiver, at de har fået kendskab til sitet ”Andet sted fra” og uddyber i
kommentarer:
› Lukket KOL-gruppe (patient)
› På internettet – Googlesøgning (patient og p Det vil derfor være vigtigt, at årørende)
› Facebook (patient)
› Fysioterapeut (patient)
› Medarbejder i Region Sjælland gjorde opmærksom på det (anden)
› Lungeforeningen (patient)
› I forbindelse med sygeplejerskestudie (patient)
› Psykiatrien i Næstved (patient)
› Netværk (kollega og bekendt) (pårørende og sundhedsprofessionel)
› Temadag/informationsmøde (sundhedsprofessionel)

Helbredsprofilen følger fortsat anbefalingerne om at markedsføre sig disse steder, da det
tilsyneladende er her, man når frem til Helbredsprofilens brugere.

SPROG OG TILGÆNGELIGHED
Både i COWIs evaluering og i Global Health Literacy Academys evaluering nævnes sproglig
tilgængelighed og handicapvenlig tilgængelighed på selve sitet (WCAG, lovpligtigt for
offentlige myndigheder fra 2018), som vigtige. Der er allerede lagt stor vægt på den
sproglige tilgængelighed, idet undersøgelser viser at mange patienter oplever det som
vanskeligt at forstå, hvad sundhedsprofessionelle siger til dem angående deres diagnose og
behandling. Det er derfor vigtig at åbne sproget og sikre forståelsesmuligheder for
patienter, hvis det skal lykkes for patienter at følge deres behandling på en hensigtsmæssig
måde.


Der har på Helbredsprofilen været et særligt fokus på, at også ordblinde skal kunne
forstå det, der siges og skrives.

En borger, som er ordblind, pointerer ligeledes brugervenligheden, og siger:
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"Det er vigtigt, at hjemmesiden er nem at læse og finde rundt i, særligt når man er
ordblind, herunder at der er både billeder og tekst" (borgerinterview).

Ligesom i spørgeskemaundersøgelsen fremhæver flere borgere i de kvalitative interviews,
at filmene om livet med kronisk eller længerevarende sygdom og patienthistorierne giver
et godt indblik i, hvordan man lærer at leve med sygdom. Ligeledes siger borgerne også, at
de har fået mere viden om deres diagnoser via hjemmesiden.


Generelt siger borgerne, at Helbredsprofilen.dk fungerer godt, at de har ikke nogle
særlige kritikpunkter, og at der ikke er noget, de savner information om.

HELBREDSPROFILENS BETYDNING FOR PATIENTERS VALG VEDRØRENDE
SYGDOM OG BEHANDLING



42 respondenter blev spurgt om "Har det du fandt på hjemmesiden haft betydning
for de valg du efterfølgende/ har truffet i dit eget eller din pårørendes
sygdomsforløb?".



Af disse 42 respondenter svarede 69% ja til dette spørgsmål (samlet resultat for de
tre svarkategorier; I høj grad, I nogen grad, og Ja, i meget høj grad).

Det betyder, at det er vigtigt at være opmærksom på fortsat at udvikle valid og dækkende
information i et tilgængeligt sprog, for at sikre at patienter og pårørende får korrekt
vejledning ved deres besøg på Helbredsprofilen. Kvalitetssikring af sproglig tilgængelighed
såvel som af det faglige indhold er vigtigt for, at Helbredsprofilen kan bruges som
beslutningsstøtteværktøj for patienter og pårørende.
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De patienter, der svarede ja til spørgsmålet om, hvorvidt information på
Helbredsprofilen har haft betydning for deres beslutninger, blev bedt om at
uddybe hvordan det har haft betydning for deres efterfølgende valg. Her
svarede de:

› Jeg fik afklaret forhold jeg var i tvivl om (patient)
› Jeg har fået bedre forståelse for KOL, bl.a. ved at se hvordan andre patienter med KOL har det og hvilke
øvelser man kan lave for KOL (patienter)
› At min åndenød er normal, når man har dårligt hjerte og er overvægtig (patient)
› Jeg syntes, at det bør være mere oplysende for hvordan man skal stoppe med medicin for lægens
vedkommende, så patienten ikke får det dårligere
› Ligesom med information fra Hjerteforeningen, så har det været med til at planlægge tilrettelæggelse af
nye livsformer og vaner (patient)
› Tænker mere over at træning er vigtig (patient)
› Jeg vælger at blive opereret (patient)
› Har læst om motion, åndedrætsøvelser, hvad der sker med lungerne, hvis man bliver forpustet og
kostvejledning (patienter)
› Jeg er blevet opmærksom på mine rettigheder for behandling af min KOL (patient)
› Det har givet inspiration til, hvordan jeg kan støtte mine kommende patienter (patient)
› Fik større viden, blevet oplyst, klogere på sygdom og fik mere ro (patienter og pårørende)
› Jeg blev opmærksom min hoste (patient)
› Bruger hjemmesiden på afdelingen men også privat, hvor jeg kan henvise folk (sundhedsprofessionel)
› Jeg var ikke bevidst om, at hjemmesiden fandtes, før sygeplejersken gjorde opmærksom på den. Årsagen
hertil var et spørgsmål om en pårørendes forståelse af følgevirkningen af min kroniske lidelse (patient)
› Jeg viser disse gode filmklip på mine temadage og i patientgrupper, det gør helt sikkert en forskel, det
kan jeg mærke, og det siger deltagerne også (sundhedsprofessionel)
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SAMMENDRAG AF RAPPORT: HEALTH LITERACY ANALYSE
(GLOBAL HEALTH LITERACY ACADEMY)
Rapporten, der analyserer Health Literacy-aspekter ved Helbredsprofilen, består af en
analyse af følgende områder på sitet:
Livsstil: Alkohol og Rygning
Diagnoser: KOL
Temaer: At være pårørende

HLS-EU modellen (herunder) er valgt som grundlag for en teoretisk health literacy analyse
af Helbredsprofilen.dk:

Figur 1: The HLS‐EU Conceptual Model of Health Literacy, in: Sorensen, K. et al., 2012: Health literacy and public
health: A systematic review and integration of definitions and models, BMC Public Health.
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HOVEDFUND I RAPPORTEN, HEALTH LITERACY
For de fleste områder på helbredsprofilen, der er medtaget i analysen, gælder, at
helbredsprofilen vurderes at komme godt omkring de fleste problemstillinger knyttet til
hvert enkelt område/tema/diagnose.
Overordnet vurderes sproget på Helbredsprofilen til at være godt og det fremhæves at
sproget ofte kan være en barriere for patienters forståelse af og dermed mulighed for at
engagere sig i deres eget behandlingsforløb. Det er imidlertid tydeligt at der er gjort et
arbejde med den sproglige fremstilling, der skal dæmme op for den ulighed, der skabes
gennem sproget i sundhedsvæsnet, men det fremhæves også, at det for
sundhedsprofessionelles vedkommende skal styrkes yderligere. De
sundhedsprofessionelles sprog kan virke distancerende og kunstigt og det anbefales derfor
i rapporten at arbejde med et mere ligefremt og åbent udtryk hos de medvirkende (s. 18).
(…) Den anden observation handler om de sproglige barrierer, hvor patienter og
pårørende fortæller og forklarer om deres erfaringer og holdninger på en autentisk
måde, så fremstår de fleste sundhedsprofessionelle med et kunstigt sprog, hvor der
bruges kringlede udtryk og fagtermer. Til tider `oversættes´fagtermerne direkte, så det
virker oplysende, men ofte bruges fagtermerne uden en oversættelse og gør
forklaringerne vanskeligere at forstå. Enkelte sundhedsprofessionelle aktører forstår at
brænde igennem og forklare temaerne i almindeligt sprog, fremfor videnskabssprog, der
bruges i lægefaglige publikationer.
UDVIKLINGSPOTENTIALE
Analysen peger på fem fokusområder, som med fordel kan styrkes i den videre
udviklingsproces på Helbredsprofilen.dk. Det drejer sig om:

-

Simplificering

-

Af-stigmatisering (patienter oplever ofte stigmatisering i forbindelse med visse
sygdomme)

-

Tværdisciplinære indsatser, der favner borgeres komplekse situationer
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-

Forløbsorientering, hvor health literacy og empowerment gradvis bliver udviklet
hos patienter og pårørende, men hvor tilbagefald også kan ske.

-

Styrke borgeren og patienten i førersædet

Fundene i analysen af health literacy på Helbredsprofilen er, at Helbredsprofilen i høj grad
formidler information i et tilgængeligt og forståeligt sprog, især i film med patienter og
pårørende. Film med fagpersoner formidles i et knapt så tilgængeligt sprog og det
anbefales derfor, at arbejdet med sproglig tilpasning og træning af fagpersoner styrkes
yderligere. Særligt hensynet til mennesker med læsevanskeligheder og ordblindhed bør
veje tungt i udviklingen af sproget på Helbredsprofilen:
(…) ” Materialet fra patienter og pårørende vidner om personlige historier, sorger og
glæder, praktiske udfordringer og successer, mens materialet baseret på de
sundhedsprofessionelles medvirken har karakter af `information´ og tekniske
færdigheder med langt mindre fokus på de følelsesmæssige aspekter af et sygdomsforløb
eller et livsforløb. Det skaber en kløft, som det anbefales at mindske i fremtiden.”

ANBEFALINGER
Rapporten om Health Literacy giver anbefalinger til, hvilke områder Helbredsprofilen med
fordel kan styrke i det fremtidige arbejde med udviklingen af nye diagnoser og temaer.
Rapportens overordnede anbefalinger handler om at simplificere kommunikationen og
rutinerne, så de er målrettet de enkelte patienters behov; at modarbejde stempling af
patienterne i de nære omgivelser såvel indenfor sygehusvæsenet for at sikre ligeværdighed;
at vise tværfaglige indsatser, der inddrager alle relevante aktører; at udvikle
behandlingsprocesser, der udvikler health literacy og styrker empowerment, så tilbagefald
modvirkes; og at styrke borgeren og patienten, så de kan være med til at få større kontrol
over egen sundhed og eget liv. Kronisk sygdom skaber ofte eksistentielle kriser og rejser
store spørgsmål, som fylder meget hos patienter og pårørende. Det vil derfor give god
mening også at styrke indsatsen indenfor mental health literacy på Helbredsprofilen,
sådan at patienter, pårørende og professionelle bliver bedre til at håndtere de
følelsesmæssige op og nedture, der følger med at have kronisk sygdom i familien.
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Rapporten fra COWI giver ligeledes anbefalinger til, hvordan det videre arbejde med
Helbredsprofilen kan styrkes. Generelt efterspørges flere sygdomsområder på
Helbredsprofilen, end der er i dag. Derudover anbefales det at arbejde med
handicaptilgængelighed (WCAG) for at øge tilgængeligheden for alle grupper, noget der
også rummer et lighedsperspektiv for borgerne.

UDVIKLING MÅLT I ANTAL BRUGERE PÅ HELBREDSPROFILEN.DK

Stigning i antal brugere har en kompleks årsagssammenhæng. Dels handler det om at have
teknisk holdbare løsninger, hastigheden hvormed siden loades (hvis den er for langsom
giver brugerne op), men selvfølgelig også at inholdet skal være interessant og ligetil.
Content is Key.

Som det fremgår af ovenstående figur, havde Helbredsprofilen i 2016 i alt 38.196 unikke
brugere.
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Som det fremgår af nedenstående figur havde Helbredsprofilen i 2017 alt 95.455 unikke
brugere.



Det svarer til en stigning på 57.259 unikke brugere, og



en procentuel vækst på 149% sammenlignet med 2016.

Stigningen i antal brugere afspejler en fokuseret indsats på udviklingen af relevant indhold
og emner på Helbredsprofilen. Samtidig er den IT-tekniske drift og hosting af
Helbredsprofilens servere flyttet hjem til Region Sjællands egen IT-afdeling, hvilket er med
til at sikre et målrettet arbejde med oppetid og responstider på sitet. Det påvirker i høj grad
brugertilfredsheden positivt.
Helbredsprofilen har arbejdet med en langsigtet strategi for at nå patienter, der er på vej
ind i et længere forløb, eller som er under udskrivning til f.eks. genoptræning i deres
hjemkommune. For at Helbredsprofilen kan understøtte forløbstankegangen og oplevelsen
af kvalitet for patienterne, har vi blandt andet lanceret et træningsværktøj, som patienter
kan tage i brug umiddelbart efter operation, mens de venter på at komme i fysioterapi i
kommunalt regi. Lanceringsaktiviteterne omkring dette værktøj har også været en
bidragende faktor i udbredelsen af Helbredsprofilen som helhed.
NÅR VI FREM TIL MÅLGRUPPEN – ALDER OG KØN I SOCIALE MEDIER
På Facebook udgør kvinder mellem 45 og 65 år cirka 80% af vores følgere.
Helbredsprofilen har en dog også oplevet en vækst i antal følgere under 45 år, men også for
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denne aldersgruppe er kvinderne i flertal. Dette stemmer overens med tallene for brugerne
af hjemmesiden.
På Youtube er det omvendt, her er flertallet af vores seere mænd. Det har betydning for,
hvilken kanal vi anvender til at nå frem med budskaber om for eksempel Mens Health
Week eller andre indsatser og kampagner, der har mænd som primær målgruppe.
FACEBOOKS ALGORITME-ÆNDRINGER
Sidste halvdel af 2017 har Facebook ændret deres algoritme. Det har betydet, at vi har valgt
at skrue ned for antallet af betalte kampagner, idet vi erfarede at betaling ikke havde den
ønskede effekt. Facebook har igen i 2018 ændret sin algoritme, nu på en måde der gør, at
virksomheders opslag bliver tilbageholdt i brugernes nyhedsstrøm. Derfor er strategien nu
ikke blot en vækst i antallet af følgere på Facebook, men snarere at få de relevante personer
til at følge Helbredsprofilen.
TIDSPUNKTER FOR TRAFIK
Hovedparten af trafikken, både på Helbredsprofilen.dk og på sociale medier, foregår
omkring klokken 9 om morgenen og igen omkring klokken 21 om aftenen. Da det kan tage
tid for en post på sociale medier at blive opdaget og delt, er det derfor optimalt at dele den
på facebook og Youtube mellem klokken 19 og 20 om aftenen. Det medfører, at flest
brugere får den at se i deres feed cirka klokken 21, hvor de er logget på.
ANDRE KAMPGANER OG KANALER FOR HELBREDSPROFILEN
Helbredsprofilen bruger også andre kanaler end Internettet, for at finde frem til de
patienter, der kan have glæde af sitet. Det sker for eksempel ved at udbrede kendskabet til
Helbredsprofilen gennem oplæg på sygehusafdelinger, konerencer og i netværk, men også
ved at sørge for at plakater med målrettet information om et givent tema eller diagnose
kommer ud der, hvor patienterne er; venteværelser i almen praksis, på sygehuse og
borgerservicecentre/ biblioteker. Også korte informative TV-spots om for eksempel
alkoholbehandling og KOL/Hjertesvigt, har været en del af strategien for at nå frem til
brugerne. Senest har bagsiden af Region Sjællands patientbusser og railboards på
stationerne været en del af Helbredsprofilens informationsstrategi overfor Region
Sjællands borgere. Vi når de praktiserende læger i almen praksis gennem deres egne
kanaler, som for eksempel Praksisinfo og fagblade som Lægemagasinet.
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TRUE INTENT STUDIE (COPENUX)
CopenUX har gennemført et True Intent studie af Helbredsprofilens website med det
formål at identificere brugernes typiske ærinder på sitet. Respondenterne besvarede et
digitalt spørgeskema på Helbredsprofilen.dks forside.
60 personer deltog i spørgeskemaundersøgelsen. Af dem besvarede 77% alle spørgsmålene
i spørgeskemaet.
HVEM BRUGER HELBREDSPROFILEN.DK?
Respondenterne i undersøgelsen har forskellige roller, som motiverer deres besøg på sitet:


63% er patienter



17 % er fagfolk (sundhedsprofessionelle)



10% er pårørende

Dertil kommer, at 76% af respondenterne er kvinder.
BRUGERVENLIGHED- HVAD SIGER BRUGERNE SELV?
Helbredsprofilen arbejder bevidst med brugervenlighed, for at gøre sitet så enkelt som
muligt at benytte. Sitets struktur og placering af indhold, links, programmer/ værktøjer
med videre, udvikles og testes i forhold til, om brugerne selv oplever det enkelt at orientere
sig og at finde frem på sitet. Det var derfor interessant for os at finde ud af, om vores
arbejde med dette nåede ”igennem” til brugerne. Resultatet vedrørende brugervenlighed
er,


at 76% af respondenterne i True Intent studiet finder hjemmesiden nem at bruge.



63% af brugerne oplevede at have fundet det, de ledte efter på sitet.



17% fandt dog først det de ledte efter, efter flere forsøg.
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TILFREDSHED
Brugernes tilfredshed med sitet blev målt på den såkaldte SEQ-skala, der fra 1-7 hvor 7 er
bedst. Generelt for hjemmesider er tilfredshedsgraden 5.


For Helbredsprofilen er tilfredshedsgraden 5.5, altså 79% af det mulige.

ÆRINDER: HVAD VIL BRUGERNE PÅ HELBREDSPROFILEN.DK?
60 respondenter svarede på, hvad deres konkrete formål med besøget på
Helbredsprofilen.dk var. Svarene kunne indtastes i et fritekst-felt. 47 af de 60 svar var
konkrete nok til, at de kunne indgå i en analyse og kategorisering af brugernes ærinde på
sitet. De øvrige svar var for generelle eller upræcise til, at de kunne indgå. Af figuren
herunder fremgår, hvordan de 47 svar, der indgik i analysen, fordelte sig:
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AFSLUTNING

Evalueringen af Helbredsprofilen bidrager med vigtig viden, dels om vore brugere, men
også om hvilke områder på sitet, der fortsat har behov for styrket fokus og udvikling.
Evalueringen er blevet til med fokus på fire spor og med tre leverandører med forskellige
faglige perspektiver på Helbredsprofilens resultater, muligheder og udfordringer.
Rapporterne har en del resultater, der taler ind i hinanden og underbygger hinanden, for
så vidt angår afstigmatisering af patienter, sproglig tilgængelighed på sitet og
handicaptilgængelighed (WCAG 2.0). Disse tre dele vil fortsat være en del af vores arbejde
med sitet, når vi lancerer nye emner, som for eksempel Angst, depression og PTSD, samt
diabetes. De vil også være en stor del af det redaktionelle arbejde med at vedligeholde
indhold på sitet.
Det har været vigtigt at afklare spørgsmål om effekt, patienters brug af og oplevelser af
indholdet på sitet. Disse elementer er en del af de spørgsmål, vi ofte er stødt på i det
daglige samarbejde på tværs af sektorer og sygehuse i Region Sjælland. Ligeledes er det
vigtigt for os at benchmarke sitet for at fastholde en kvalitet, der understøtter
forløbstankegangen i sundhedsvæsnet.
Helbredsprofilens strategiske mål om at give borgere mulighed for en styrket
handlekompetence og health literacy i forhold til egen sundhed og sygdom, er også blevet
undersøgt. Her er fortsat gevinster at hente, særligt hvad angår film med de faglige
eksperter, der som nævnt (i rapporten om health literacy) ofte bruger et distancerende og
svært fagsprog.
I løbet af 2018 og 2019 vil Helbredsprofilen implementere WCAG 2.=, da dette bliver
lovpligtigt for alle offentlige hjemmesider. Der pågår desuden et større udviklingsarbejde
såvel designmæssigt som sprogligt. Samtidig udvikler vi stadig nye film, for indeværende
har vi planlagt produktion indenfor emnerne Medicin, Ryglidelser og Diabetes.
Sidstnævnte skal finde sted i et koordinerende samarbejde med opbygningen af Steno
Diabetes Center Sjælland.

18

Vision for
patienten som
partner

Patient, pårørende
og sundhedsvæsen
Et stærkt og udviklende partnerskab

2

Forord
Med visionen »Patient, pårørende og
sundhedsvæsen – Et stærkt og udviklende
partnerskab« vil vi et sundhedsvæsen på
patienternes præmisser.
Vi sætter en retning, hvor der løbende
opstilles nye politiske fokusområder
og målsætninger baseret på en
sammenhængende tilgang, hvor vi
systematisk styrer efter patienter, sundhedsprofessionelle og andre partneres vurdering
af, hvad der er særlig vigtigt.
Arbejde blev igangsat den 17. juni 2014, hvor
patienter, pårørende og personale i dialog
med Udvalget for Patienten som Partner
definerede de værdier og temaer, som er
ledetråde i visionen og i strategien, der skal
føre os frem mod visionen.
Med visionen skal vi lære at se og bruge
partnerskaber som drivkraft for udviklingen

Ved partnerskab
forstår vi:
Samarbejde baseret på
• Respekt
• Værdighed
• Nærhed
• Fleksibilitet
• Tilgængelighed
• Kvalitet

af vores sundhedsvæsen. Det kræver mod til
at tænke nyt og erkendelse af, at løsninger,
der virker, i højere grad skal udvikles i et
samarbejde.
Region Sjælland ser frem til, i samarbejde
med alle partnere, at omsætte vision og
strategi til konkrete initiativer.

Men venlig hilsen
Kirsten Rask
Formand for Udvalget for Patienten
som Partner i Region Sjælland
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Vores fælles sundhedsvæsen
Med visionen udvikler vi et sundhedsvæsen,
som borgerne i regionen opfatter som deres.
Det gør de, fordi de ved, at kvalitet og
service er høj, og fordi de ved, at vi tager
dem med på råd, når vi videreudvikler
praksissektor og sygehuse.
Visionen er også, at vi sammen
udvikler en kultur, hvor patienter,
pårørende, læger, sygeplejersker
og det øvrige personale opfatter
sundhedsvæsenet som vores fælles
sundhedsvæsen.
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Forskellige tilbud

–m
 ere sundhed til flere
Når vi indgår i et partnerskab forudsætter
det, at vi møder hinanden med respekt for
hinandens forskelligheder. Ikke alle har brug
for eller ønsker samme tilbud. Personalet i
sundhedsvæsenet udvikler og tilrettelægger
i samarbejde med borgeren det tilbud, der
bedst tilgodeser borgerens ønsker og behov.
Vi møder hinanden med det udgangspunkt,
at vi har forskellige kompetencer, der i et
ligeværdigt samarbejde vil bidrage til de
bedste løsninger. Personalet bidrager med
faglig viden og borgeren med personlig viden
og erfaring. Med udgangspunkt i borgerens
viden og erfaring rådgiver og vejleder
personalet, så borgeren har mulighed for at
træffe de valg, der bedst tilgodeser borgerens
ønsker og behov.
Vi udviser fleksibilitet og nærvær i kontakten
med hinanden, og vi gør os tilgængelige

for hinanden for at opnå fælles løsninger
af høj kvalitet. Såvel sundhedsfaglig som
patientoplevet kvalitet. Den borger, der
selv ønsker at kunne tilrettelægge sit
samarbejde med sundhedsvæsenet, har
mulighed for det inden for de rammer, der
er givet. Rammerne og mulighederne for
selv at kunne bestemme skal være kendte,
så forventninger til samarbejdet kan
afstemmes.
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Vision betyder mere konkret
Visionen betyder, at sundhedsvæsenet
i Region Sjælland flytter sig mod at
sundhed i højere grad skal leveres på
borgernes præmisser. Kulturen skal
understøtte en oplevelse af, at det er
sundhedsvæsenet, der med sin
faglighed, på et tidspunkt kommer
ind som gæst i borgerens liv
og hjælper borgeren og eventuelle
pårørende med at tage den beslutning,
der er bedst for netop ham eller hende
ud fra vedkommendes livssituation.
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Det betyder at:
Vi ser borgere, pårørende og frivillige som
aktive partnere, når det gælder den enkeltes
sundhed og sygdom – og når det handler om
at udvikle sundhedsvæsenet.

Eksempler:
•	Alle sygehuse sætter sig
mål for gode partnerskaber
med patienter, pårørende
og frivillige.
•	Alle planlægningsopgaver
og evalueringer
af patientrettede
indsatser indeholder et
patientperspektiv.

Vi ser patientinddragelse som en integreret
del af fagligheden – ikke et alternativ til
faglighed.

Eksempler:
•	Vi sætter fokus på at formidle
gode erfaringer, og at lære af
hinanden.
•	Viden om partnerskaber indgår
i uddannelsestilbud til alle
medarbejdergrupper.
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a

Vi har fokus på hele patienten og patientens
samlede forløb, oplevelse og behov.

Eksempler:
•	Vi arbejder målrettet med
patientstøtteværktøjer
som fx helbredsprofilen og
patientuddannelser.
•	Vi sikrer, at der ved
sektorovergange sker
videndeling, så høj kvalitet
sikres, og tid anvendes
bedst muligt.
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Vi vil sikre, at forløb er tilrettelagt for og
styret af den enkelte patient, på basis af
tydelige rammer for god sundhedsfaglig
kvalitet. Vi vil sikre, at borgeren har
mulighed for at have overblik over sit
samledede forløb.
Vi ved, at tiden til dialog er godt givet ud,
fordi den resulterer i bedre behandling – og
samtidigt giver et bedre arbejdsmiljø.
Eksempler:
•	Vi tilbyder forløbskoordination,
som giver mening og skaber
sammenhæng for den enkelte
patient.
•	Vi tilbyder en bred vifte af
tilbud fra tæt personlig kontakt
til patientstyret selvbetjening
og telemedicinske løsninger
med udgangspunkt i patientens
behov.

Eksempler:
•	Vi anerkender medarbejderne som de
vigtigste ambassadører for visionens
implementering. Visionens omsætning
til lokale løsninger, der giver mening på
sygehusniveau, på afdelingsniveau og hos den
enkelte medarbejder, er altafgørende.
•	Vi udvikler den ekspertise, som
medarbejdere stiller til rådighed for patient
og borger. Udviklingen skal hjælpes på vej
af brugerinddragelse gennem råd, paneler,
workshops og et decideret udvalg til at
inddrage patienterne.
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Kommunikation – 01496 – 01.15

Januar 2015
kvalitetudvikling@regionsjaelland.dk
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7

Indledning

Der er mange, som lever med en eller flere kroniske sygdomme i Danmark. Faktisk vurderer Sundhedsstyrelsen, at mere end hver tredje voksne dansker lever
med en eller flere kroniske sygdomme. For flere af de kroniske sygdomme gælder, at der er en sammenhæng mellem udvikling af kroniske sygdomme og livsstil. Dette gælder f.eks. for udvikling af kronisk bronkitis, hjertekarsygdomme og
sukkersyge, hvor der er en sammenhæng med henholdsvis rygning, overvægt og fysisk inaktivitet.
I Region Sjælland har man udviklet en hjemmeside som hjælp til borgere, pårørende, sundhedsfagligt personale og andre, som ønsker at vide mere om livet
med kronisk sygdom. Siden indeholder også personlige historier, inspiration og
viden om emner, som borgere ikke nødvendigvis hører om i et typisk behandlingsforløb i sundhedsvæsenet. Hjemmesiden hedder Helbredsprofilen.dk og har
til formål at gøre borgerne mere bevidste om egen sygdom og potentielt
øge kvaliteten af samarbejdet mellem behandler og borger1.
Denne rapport er resultatet af en evaluering af brugernes udbytte af hjemmesiden Helbredsprofilen.dk med særlig fokus på diagnoserne KOL og slidgigt i knæ
og hofte. Evalueringen belyser, hvordan patienter og pårørende oplever og bruger Helbredsprofilen.dk, og om hjemmesiden dermed lever op til sit mål om at
bidrage med nyttig information om alle aspekter af at leve med en kronisk sygdom.

1

Helbredsprofilen.dk

http://projects.cowiportal.com/ps/A103377/Documents/03 Project documents/Data/Slutrapport_helbredsprofilen.docx
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9

Metode

Evalueringen er todelt og består af en kvantitativ elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt de besøgende på de to undersider, KOL og Slidgigt, på Helbredsprofilen.dk samt en kvalitativ undersøgelse, der afdækker, hvad brugerne
mere præcist finder brugbart og mindre brugbart på hjemmesiden.

Spørgeskemaundersøgelsen
Spørgeskemaet var tilgængeligt på en underside på Helbredsprofilen.dk i november 2017. I alt blev der stillet 16 spørgsmål i spørgeskemaet. I to spørgsmål
måtte man gerne angive flere svar.

Kvalitative interviews
12 respondenter angav i spørgeskemaet, at de gerne ville deltage i en kvalitativ
undersøgelse af hjemmesidens brugbarhed, heraf deltog otte respondenter, seks
kvinder og to mænd, hvoraf fire var sundhedsprofessionelle/andet.
De kvalitative interviews omhandlede, hvad respondenterne synes, der fungerede godt og mindre godt på hjemmesiden samt hjemmesidens funktionalitet. Ligeledes blev respondenterne spurgt, om de var nydiagnosticerede med kronisk
sygdom, om de havde opfordret deres pårørende til at bruge hjemmesiden, og
om der var noget, de ville gøre anderledes fremover i forbindelse med deres
sygdomsforløb, efter de havde besøgt hjemmesiden.
De kvalitative interviews foregik pr. telefon, enkelte interviews (m. sundhedsprofessionelle) foregik pr. mail.

http://projects.cowiportal.com/ps/A103377/Documents/03 Project documents/Data/Slutrapport_helbredsprofilen.docx
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Resultater

I dette kapitel vil data fra spørgeskemaundersøgelsen blive præsenteret. Alle
spørgsmålene, som indgik i undersøgelsen, er præsenteret i det følgende. Nogle
af spørgsmålene vil blive suppleret med data fra de kvalitative interviews.
I alt har 42 respondenter besvaret spørgeskemaet.

3.1

Køn

Figur 1: "Angiv venligst dit køn" (n=42)

24%
Kvinde
Mand
76%

Den procentuelle fordeling svarer til 32 kvinder og 10 mænd.

3.2

Fødselsår

Respondenternes fødselsår spænder fra 1928 til 1985.

http://projects.cowiportal.com/ps/A103377/Documents/03 Project documents/Data/Slutrapport_helbredsprofilen.docx
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3.3

Type af respondent

Figur 2: "Er du" (n=42)

14%

7%

Anden

7%

Patient
Pårørende
Sundhedsprofessionel

72%

Den procentuelle fordeling svarer til 30 patienter, tre pårørende, seks sundhedsprofessionelle og tre af en anden type respondent.

3.4

Kronisk sygdom

Total
Figur 3: Total (patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle/andre) (n=66)2

Andet
Kræft
Ondt i ryggen
Slidgigt
Hjertesvigt
KOL
0

5

10

Antal

2

Mulighed for at angive flere svar (*)

http://projects.cowiportal.com/ps/A103377/Documents/03 Project documents/Data/Slutrapport_helbredsprofilen.docx
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Patienter
Figur 4: "Hvilken kronisk sygdom har du?" (n=41)*

Andet
Kræft
Ondt i ryggen
Slidgigt
Hjertesvigt
KOL
0

2
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8

10

12

Antal
Syv patienter angiver, at de har mere end en kronisk sygdom.
I forbindelse med de kvalitative interviews blev det afklaret, at ingen af borgerne var nydiagnosticerede. Alligevel finder de informationen på hjemmesiden
brugbar, og at siden indeholder information og viden om deres sygdom, som de
ikke tidligere har haft kendskab til.

Pårørende
Spørgsmål: "Hvilken kronisk sygdom har din pårørende?" (n=5)*
Da andelen af respondenter er for lille, er der ikke vist nogen figur for de pårørende.
De tre, som har besvaret spørgeskemaet, er pårørende til patienter med henholdsvis hjertesvigt, ondt i ryggen og både KOL, slidgigt og en anden kronisk
sygdom.

Sundhedsprofessionelle/andre
Figur 5: "Hvilken kronisk sygdom er du interesseret i?" (n=20)*
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Ondt i ryggen
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Hjertesvigt
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De sundhedsprofessionelle/andre svarer, at de derudover har interesse i følgende:

›
›
›

Ondt i knogle/led i midten af lænden, over halebenet
Migræne og et kunstigt knæ
Diabetes mellitus type 1

3.5

Kendskab til hjemmesiden

Figur 6: "Hvordan har du hørt om hjemmesiden?" (n=42)

Via akutlægen
Region Sjællands hjemmeside
Pårørende
Patientforeninger
Hospitalet
Andet sted fra
0
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Antal
De respondenter, som svarede 'andet sted fra', uddybede følgende:

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Lukket KOL-gruppe (patient)
På internettet – Googlesøgning (patient og pårørende)
Facebook (patient)
Fysioterapeut (patient)
Medarbejder i Region Sjælland gjorde opmærksom på det (anden)
Lungeforeningen (patient)
I forbindelse med sygeplejerskestudie (patient)
Psykiatrien i Næstved (patient)
Netværk (kollega og bekendt) (pårørende og sundhedsprofessionel)
Temadag/informationsmøde (sundhedsprofessionel)

I forlængelse heraf fortalte borgerne, at de ikke nødvendigvis vil fortælle deres
pårørende om hjemmesiden. Nogle havde dog informeret deres pårørende om
hjemmesiden, så de kunne læse om den pågældende sygdom og blive klogere
på den.

http://projects.cowiportal.com/ps/A103377/Documents/03 Project documents/Data/Slutrapport_helbredsprofilen.docx
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3.6

15

Hvorfor besøgte de hjemmesiden?

Figur 7: "Hvad var de vigtigste grunde til at besøge siden?" (n=61)*

Anden grund
Ingen særlig grund
Du er nervøs for dit eget eller din
pårørendes sygdomsforløb
Du vil gerne høre andre patienter og
pårørendes erfaringer
Du blev henvist til hjemmesiden af
sundhedsprofessionelle
Du søgte konkret viden om din egen eller
din pårørendes behandling
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Antal
De respondenter, som svarede 'anden grund', uddybede deres svar således:

›
›

Jeg følte mig alene med min sygdom (patient)
Jeg ville finde ud af, hvad jeg skal holde mig fra arbejdsmæssigt, når jeg
har en pacemaker (patient)

›

Jeg ønskede at se indholdet, bredden og kvaliteten i informationsmaterialet
(anden)

›
›
›

Jeg blev nysgerrig, for at se, om der var noget jeg kunne bruge (patient)
Jeg ville deltage i konkurrencen om en gave (patient)
Interesseret i videoerne og muligheden for information til patienter (sundhedsprofessionel)

›

Det er en kilde til information for dem, som ikke er så gode til skriftlig information (sundhedsprofessionel)

›
›

Søger viden om borgers sygdom (sundhedsprofessionel)
Jeg bruger hjemmesiden til at vise filmklip til borgere på rehabiliteringskurser, samt kurser for sundhedsprofessionelle om emnet kronisk sygdom/kræft og seksualitet/intimitet (sundhedsprofessionel)

3.7

Hjemmesidens brugbarhed

Figur 8: "Fandt du det du søgte på hjemmesiden?" (n=42)

21%
Ja
Nej
79%
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En borger fortæller:
"Det er en rigtig god hjemmeside, fordi der står alt muligt om KOL, der står faktisk alt det man skal bruge" (borgerinterview).
Borgerne fortæller samstemmigt, at de finder den information de har brug for på
hjemmesiden, og flere fortæller endvidere, at de godt kunne have brugt hjemmesiden tidligere (da de allerede er blevet opereret eller har haft pårørende,
som har haft en af de sygdomme, som er medtaget på hjemmesiden).
"Jeg bruger hjemmesiden som et slags opslagsværk, hvor jeg kan få information
om min sygdom og kan se de forskellige videoer om det" (borgerinterview).

3.8

Hvad fungerer på hjemmesiden?

Figur 9: "Hvad fungerer godt på hjemmesiden?" (n=109)*

Andet
Der er intet der fungerer godt
Viden for fagfolk
Viden om alt det praktiske i forbindelse med
længerevarende sygdom (fx Regler om…
Mine værktøjer (fx Tjek mit hjerte og Blodtryk)
Træning med Helbredsprofilen
Viden om livsstil (fx Rygning eller Alkohol)
Viden om diagnoser (fx KOL eller Slidgigt)
Viden om temaer om livet med sygdom (fx En
hverdag med sygdom eller Arbejdslivet)
Film om livet med kronisk eller længerevarende
sygdom
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Antal
De respondenter, som svarede 'anden grund', uddybede følgende:

›
›

Jeg synes, at man kommer godt rundt om diverse kræftproblematikker
(anden)
Kender ikke siden godt nok til at evaluere/er ny bruger på hjemmesiden
(patient)

I de kvalitative interviews fortæller borgerne, at de er rigtig glade for hjemmesiden, og at funktionaliteten er god.
"Den er nem at klikke rundt på, og man kan finde rundt og kommer let tilbage"
(borgerinterview).
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"Jeg synes, at hjemmesiden er nem at anvende og finde rundt i. Jeg kan få tilgang til de oplysninger, som jeg skal bruge og hvis der er noget, som jeg er
nysgerrig på" (borgerinterview).
En borger, som er ordblind, pointerer ligeledes brugervenligheden, og siger:
"Det er vigtigt, at hjemmesiden er nem at læse og finde rundt i, særligt når man
er ordblind, herunder at der er både billeder og tekst" (borgerinterview).
Ligesom i spørgeskemaundersøgelsen fremhæver flere af borgerne i de kvalitative interviews også, at filmene om livet med kronisk eller længerevarende sygdom og patienthistorierne giver et godt indblik i, hvordan andre lærer at leve
med sygdom. Ligeledes siger borgerne også, at de har fået mere viden om deres
diagnoser via hjemmesiden.

3.9

Mangler på hjemmesiden

Figur 10: "Er der noget du savnede information om på hjemmesiden?" (n=42)

17%
Ja
Nej

52%
31%

Ved ikke

De respondenter, som svarede ja, blev bedt om at uddybe, hvad de savnede
information om. Deres svar er gengivet nedenfor:

›
›
›
›

Hvad jeg skal holde mig fra, når jeg har indopereret en pacemaker (patient)
Forløbet for en hofteoperation (patient)
Abstinenser ved smerte metadon (pårørende)
Søgte efter information om knæproteser og ultralyd, samt knæproteser og
magnet bandager (patient)

›
›

Hvad skal man være opmærksom på ved KOL som professionel (sundhedsprofessionel)
Det ville være fint med filmklip om diabetes og seksualitet, og måske nogle
om andre sygdomme i forhold til seksualitet, men det er også rigtig fint,
det der er allerede (sundhedsprofessionel)

Generelt siger borgerne, at hjemmesiden fungerer godt, at de har ikke nogle
særlige kritikpunkter, og at der ikke er noget, de savner information om.

http://projects.cowiportal.com/ps/A103377/Documents/03 Project documents/Data/Slutrapport_helbredsprofilen.docx
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"Jeg savner dog en oplæsningsfunktion, så man kan få læst hjemmesiden op, da
det kan være en stor hjælp for svært ordblinde" (borgerinterview).
På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen og de kvalitative interviews fremgår
det tydeligt, at borgere, der har en kronisk sygdom, der er velbeskrevet på
hjemmesiden (f.eks. KOL), finder, at hjemmesiden er fyldestgørende og indeholder rigelig med information, mens borgere med sygdomme/tilstande (som
f.eks. migræne og kunstigt knæ) fortæller, at der mangler information. I den
forbindelse fremhæver en sundhedsprofessionel:
"Det ville være en god idé, hvis flere sygdomme var præsenteret" (interview
sundhedsprofessionel).

3.10 Efterfølgende indflydelse på sygdomsforløb
Figur 11: "Har det du fandt på hjemmesiden haft betydning for de valg du efterfølgende
har truffet i dit eget eller din pårørendes sygdomsforløb?" (n=42)

Slet ikke
I ringe grad
I nogen grad
Ja, i høj grad
Ja, i meget høj grad
0%

10%

20%

30%

40%

50%

De respondenter, som her svarede 'i nogen grad', 'ja, i høj grad' eller 'ja, i meget høj grad' blev derudover spurgt om, hvordan det har haft betydning for deres efterfølgende valg i sygdomsforløbet. Deres svar er gengivet nedenfor:

›
›
›

Jeg fik afklaret forhold jeg var i tvivl om (patient)
Jeg har fået bedre forståelse for KOL, bl.a. ved at se hvordan andre patienter med KOL har det og hvilke øvelser man kan lave for KOL (patienter)
At min åndenød er normal, når man har dårligt hjerte og er overvægtig
(patient)

›

Jeg syntes, at det bør være mere oplysende for hvordan man skal stoppe
med medicin for lægens vedkommende, så patienten ikke får det dårligere

›
›
›
›

Ligesom med information fra Hjerteforeningen, så har det været med til at
planlægge tilrettelæggelse af nye livsformer og vaner (patient)
Tænker mere over at træning er vigtig (patient)
Jeg vælger at blive opereret (patient)
Har læst om motion, åndedrætsøvelser, hvad der sker med lungerne, hvis
man bliver forpustet og kostvejledning (patienter)
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Jeg er blevet opmærksom på mine rettigheder for behandling af min KOL
(patient)
Det har givet inspiration til, hvordan jeg kan støtte mine kommende patienter (patient)

›

Fik større viden, blevet oplyst, klogere på sygdom og fik mere ro (patienter
og pårørende)

›
›

Jeg blev opmærksom min hoste (patient)
Bruger hjemmesiden på afdelingen men også privat, hvor jeg kan henvise
folk (sundhedsprofessionel)

›

Jeg var ikke bevidst om, at hjemmesiden fandtes, før sygeplejersken gjorde opmærksom på den. Årsagen hertil var et spørgsmål om en pårørendes
forståelse af følgevirkningen af min kroniske lidelse (patient)

›

Jeg viser disse gode filmklip på mine temadage og i patientgrupper, det
gør helt sikkert en forskel, det kan jeg mærke, og det siger deltagerne også (sundhedsprofessionel)

Borgerne fortæller, at de gerne vil prøve nogle af de ting og øvelser, som bliver
foreslået på hjemmesiden. Nedenfor er gengivet nogle udsagn fra borgere med
KOL:
" Jeg vil gerne prøve pepfløjten, og de der tests med blodtryk og slim" (borgerinterview).
"Ubevidst så tænker jeg da nok over nogle af de ting, som jeg så og hørte på
hjemmesiden i dagligdagen" (borgerinterview).
"Jeg synes, at det jeg så på hjemmesiden faldt i hak med de ting, som jeg i forvejen gjorde. Det viste, at jeg havde styr på det og det giver mig ro" (borgerinterview).
Som de forskellige interviews peger på, kan nogle af elementerne på hjemmesiden fungere som støtte for borgerne i dagligdagen enten direkte ved at påvirke
deres adfærd eller indirekte ved at informationen gør dem bevidste om deres
sygdom og kunnen.
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Konklusion

På baggrund af evalueringens resultater er det COWIs konklusion, at brugerne
er meget tilfredse med Helbredsprofilen.dk, og at hjemmesiden bliver brugt efter
hensigten.
Knap 70 % angiver, at de har fået kendskab til hjemmesiden 'andet sted fra'. 36
% af respondenterne besøgte hjemmesiden, fordi de søgte konkret viden om
egen eller pårørendes behandling.
Knap 80 % angiver, at de fandt det, de havde brug for på hjemmesiden, og synes, at hjemmesiden indeholder mange gode elementer. 42 % af respondenterne angiver, at det, som fungerer særligt godt på hjemmesiden, er 'Viden om
diagnoser (f.eks. KOL og slidgigt)' og 'Film om livet med kronisk eller længerevarende sygdom'.
De finder hjemmesiden simpel og let at navigere på, og knap 70 % af brugerne
svarer, at den information, de fandt, 'i nogen eller høj grad' har haft betydning
for deres videre sygdomsforløb, mens 25 % angiver 'i ringe grad eller slet ikke'.
Kun 17 % angiver, at der er noget, de savner på hjemmesiden.
I de kvalitative interviews svarer respondenterne, at de er meget tilfredse med
hjemmesiden. De giver udtryk for, at den er meget brugervenlig og indeholder
den information og viden, som de søger. Ligeledes fungerer hjemmesiden for
nogle som en inspiration i hverdagen, f.eks. til at finde konkrete træningsøvelser. Borgerne fortæller også, at det er rart at få mere at vide om, hvordan andre
patienter lever med deres kroniske sygdom, og hvordan samspillet med de pårørende fungerer for andre.
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Introduktion
Global Health Literacy Academy ved Kristine Sørensen har fået til opgave af Region Sjælland at lave
en health literacy analyse af Helbredsprofilen.dk. Opgaven indeholder følgende trin:






Systematisk gennnemgang af hjemmesiden Helbredsprofilen.dk for at få kendskab til
opbygning og indhold.
Analyse af hjemmesiden baseret på health literacy modellen af Sørensen et al., 2012, som
viser hvilke faktorer, der er centrale for health literacy, hvilke der har indlflydelse på health
literacy, og hvilke faktorer, som health literacy har indflydelse på (teoretisk perspektiv).
Analyse af hjemmesidens generelle health literacy friendliness som et led i at skabe health
literacy venlige, health literacy sensitive organisationer (praktisk perspektiv).
Udfærdigelse af rapport med analyse og anbefalinger der kan styrke Helbredsprofilens
indhold og struktur fremover.

Analysen er udarbejdet i november og december 2017 som en del af en større evaluering af
Helbredsprofilen.dk.

Health literacy – hvad er det og hvorfor er det vigtigt?
Health literacy er en sundhedsudfordring, som vi ikke kan komme udenom. Dansk og international
forskning viser nemlig, at health literacy har betydning for befolkningens sundhedsstatus, brug af
sundhedsvæsenets ydelser og deltagelse i sundhedsrelaterede aktiviteter generelt. Der er desuden
påvist en stærk sammenhæng mellem health literacy og ulighed i sundhed. Health literacy er derfor
en vigtig determinant for folkesundheden i Danmark.
American Medical Association definerer health literacy som ”færdigheder, inklusiv evnen til
at læse og udføre numeriske opgaver der kræves for at funktionere i sundhedsvæsenet”1, mens
Institute of Medicine in USA definerer health literacy som ”den enkeltes evne til at tilvejebringe,
bruge og forstå basal sundhedsinformation og ydelser, der er nødvendige for at tage relevante
sundhedsrelaterede beslutninger”2. Herudover definerer Kickbusch, Wait og Maag health literacy
som ”evnen til at lave sunde beslutninger i hverdagen – hjemme, i lokalområdet, på arbejdspladsen,
i sundhedsvæsenet, på markedet og på det politiske område 3. På dansk oversættes health literacy
ofte med begrebet sundhedskomptence4,5 svarende til den tyske oversættelse
Gesundheitskompetenz, mens det for eksempel på hollandsk kaldes gezondheidsvaardigheden,
sundhedsfærdigheder6.
Udover health literacy, er der i vores moderne verden generelt fokus på mange forskellige
former for literacies som f.eks. digital literacy, som vedrører borgerens evne til at opsøge, forstå og
anvende sundhedsinformation fra elektroniske kilder til at håndtere en sundhedssituation7;
medieliteracy, som er evnen til kritisk at vurdere budskaber i medierne8; videnskabsliteracy, som er
kompetencen til at anvende videnskab og teknologi9; borgerliteracy, som er evnen til at følge med
samfundsdebatten og tage del i beslutninger9; kulturel literacy, som er evnen til at genkende og
anvende sociale, kollektive overbevisninger, traditioner, verdensbilleder og forstå og bruge dem i
forhold til sundhedsinformation9 samt financiel literacy, der vedrører evnen til at forstå og udnytte
ens privatøkonomi10.
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Den europæiske health literacy undersøgelse (HLS-EU)
I Europa fik health literacy politisk bevågenhed i EU sammenhæng, fordi forskere gjorde
opmærksom på, at begrænset health literacy udgjorde en stor økonomisk byrde for
sundhedsbudgetterne og kvaliteten af sundhedsydelser i USA. Studiet viste, at den øgede
omkostning relateret til begrænset health literacy udgjorde 3-5% årligt svarende til $65 milliarder
USD11. Problemet var dog, at der ikke på daværende tidspunkt fandtes health literacy data, der
kunne vise, om samme problem gjorde sig gældende i de europæiske lande.
Det europæiske health literacy projekt (HLS-EU) blev derfor sat i gang med støtte af EUkommissionen og gennemført i 2009-2012. Projektet havde tre formål: 1. at måle health literacy
niveauet blandt befolkninger i Europa; 2. at danne et Europæisk health literacy netværk; samt 3. at
skabe nationale fora, der kunne sætte health literacy på både den eurpæiske og de nationale
politiske sundhedsdagsordener. Projektet involverede forskningsgrupper fra otte lande: Bulgarien,
Grækenland, Holland, Irland, Polen, Spanien, Tyskland og Østrig.
Forstudier til undersøgelsen inkluderede et litteraturstudie af health literacy definitioner,
modeller og eksisterende måleredskaber og tests. Resultatet af litteraturstudiet indebar en liste
med 17 definitioner, som siden blev brugt til at lave en integreret definition af health literacy for at
favne essensen af alle de 17 definitioner. Den integrerede definition fra det europæiske health
literacy projekt, angiver hermed, at
”health literacy omfatter viden, motivation og kompetencer til at finde, forstå, vurdere og
anvende information om sundhed med henblik på at tage beslutninger i hverdagslivet
vedrørende behandling og pleje, sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme for at vedligeholde
eller forbedre livskvalitet livet igennem”12,13.
Litteraturstudiet blev desuden brugt til at udvikle en ny model, som illustrerer hvilke determinanter,
der påvirker health literacy og hvilken konsekvens health literacy har for forskellige faktorer som
brug af sundhedsvæsenet, helbredstatus og sundhedsadfærd, deltagelse i samfundsmæssige
aktiviteter og social status. Modellen viser også hvordan health literacy anskuer sundhed som et
kontinuum, der favner behandling og pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme.

HLS-EU modellen12,13
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HLS-EU definitionen og health literacy modellen blev benyttet som basis for udviklingen af et nyt
spørgeskema, der ved hjælp af en matrixoversigt fokuserede specifikt på, hvordan befolkningen
finder, forstår, vurderer og bruger information i forbindelse med behandling, forebyggelse og
sundhedsfremme.

HLS-EU matrix13,14
Den europæiske health literacy undersøgelse viste, at 47% i gennemsnit (29-63%) havde problemer
med begrænset health literacy. Undersøgelsen fik vidtrækkende politiske konsekvenser i flere af de
involverede lande. I Østrig blev health literacy inkluderet som et af ti nye nationale sundhedsmål15.I
Irland blev der sat øget fokus på health literacy og kvaliteten af sundhedsydelser i sundhedsvæsenet
blandt andet ved at uddele health literacy awards for god og klar kommunikation16 og udvikle et
audit system for god health literacy praksis17. Dansk health literacy forskning i Region Midtjylland
fokuserede på befolkningens forståelse af sundhedsinformation og interaktion med
sundhedspersonale. Studiet viste at 8-20% fandt det svært eller meget svært at forstå information
og komme i kontakt med sundhedssystemet. Ligesom i den euroæiske health literacy undersøgelse
viste Region Midtjyllands undersøgelse også, at der er tydelig social gradient. Deltagere med lav
indkomst, lav uddannelse eller anden etnisk baggrund har større risiko for at have begrænset
health literacy (20-40%) 18.
Health literacy – den stille epidemi
Som borger i det 21. århundrede er det nødvendigt at have health literacy og mange af de andre
nye kompetencer for at kunne få adgang til muligheder og få success19. At store dele af
befolkningerne verden over har begrænset health literacy er et undergravende
folkesundhedsproblem, som ofte ikke er erkendt, hverken politisk eller i praksis. Det kaldes derfor
også den stille epidemi, fordi der ikke er taget hånd om problemet i mange lande21. Det har store
konsekvenser og går udover kvaliteten i behandling og pleje, forebyggelse og sundhedsfremme.
Ikke blot for den enkelte, men også fra et organisatorisk og samfundsmæssigt perspektiv. Hvis ikke
health literacy tages i betragtning, er det svært, at opnå den optimale pleje og omsorgsproces, fordi
man ikke har mulighed for at tilrettelægge udfra den enkeltes behov og muligheder.

Region Sjællands indsats for kronisk syge borgere
Gruppen af borgere med kroniske lidelser omfatter store dele af den danske befolkning i alle
aldersgrupper22. Sundhedsstyrelsen vurderer, at mere end hver tredje voksne dansker lever med en
eller flere kroniske sygdomme. Kronisk eller længerevarende sygdom omhandles her under et, men
afhængigt af sygdommens karkater og den enkeltes muligheder for at håndtere sin situation, vil et
liv med en kronisk eller længerevarende sygdom variere betydeligt fra person til person. I Region
Sjælland udgør antallet af borgere med kronisk sygdom mindst 240.000 mennesker. Antallet af
6

patienter forudses at stige i takt med at behandlingsmuligheder forbedres, og at
befolkningssammenhængen i befolkningen ændres. For flere af de kroniske sygdomme gælder, at
der er en sammenhæng mellem udvikling af kroniske sygdomme og livsstil. Det gælder for
eksempel, for udviklingen af kronisk bronkitis, hjertekarsygdomme og sukkersyge, hvor der er en
sammenhæng med henholdsvis rygning, overvægt og fysisk inaktivitet. Desværre, lever borgerne i
Region Sjælland på mange områder mere usundt end landsgennemsnittet, hvilket vil bidrage til at
andelen af borgere med kroniske lidelser i Region Sjælland vil vokse i fremtiden.
Der er også et resourcemæssigt hensyn at tage, fordi kroniske lidelser i dag udgør 70-80% af
de samlede sygehusresourcer. Alt i alt, er der behov for at sætte øget fokus på forebyggelses-,
behandlings-, og rehabiliteringsindsatsen for borgere med kroniske lidelser i Region Sjælland.
Indsatsen bør bygge på samarbejde mellem kommuner og praktiserende læger til at indgå i en
forpligtende politik og strategi for arbejdet med mennesker med kroniske lidelser22.

Helbredsprofilen.dk
Helbredsprofilen er en del af Region Sjællands overordnede indsats omkring kroniske lidelser22. Den
er målrettet borgere i alderen 55+ og er en del af det politiske program, ´Patienten som partner´.
Formålet med Helbredsprofilen er at gøre borgeren mere bevidst om egen sygdom og potentielt
øge kvaliteten af samarbejdet mellem behandler og borger. Helbredsprofilen fokuserer på – som en
del af ´Patienten som partner´- at møde borgerne i deres oplevede behov.
Helbredsprofilen.dk en hjemmeside der rådgiver og støtter med tekst og film for borgere
med længerevarende sygdom og deres pårørende. Konkret, indeholder den ca. 400 videoer med
viden og erfaringer fortalt af borgere, der lever med sygdom, deres pårørende og fagfolk. Der
fortælles om alt fra operationer, symptomer, og hvordan man tackler livet med dem, til de mere
sociale og følelsesmæssige konsekvenser, som en længerevarende sygdom kan have for hjemmeog arbejdsliv. For nuværende omhandler filmene sygdomsområderne:
 Hjertesvigt
 KOL
 Slidgigt i knæ og hofte
 `Den sidste tid` (terminal pleje og palliativ indsats).
 Ondt i ryggen
 Kræft
Ud over filmene, indeholder Helbredsprofilen en række specialudviklede værktøjer til at tjekke og
støtte borgere i at tage kontrol over sygdommen. Der er også fokus på livsstil og specifikke temaer,
der er relevante, når man bliver ældre. Helbredsprofilen er udarbejdet, så den kan bruges af alle.
Den lægger op til at blive benyttet i både kommunalt og regionalt regi - uafhængigt af
sygehusindlæggelse22.
Udarbejdelsen af selve indholdet er en vekselvirkning mellem research, workshops, skrivearbejde
og filmoptagelse. Helbredprofilens personale finder borgere og pårørende i relevante
sygdomsgrupper, samt repræsentanter for faggrupper, der behandler området. Herefter afholdes
workshops. På disse workshops afdækkes hvilket indsatsområder, borgerne selv synes er de
vigtigste at få afdækket, og hvad de selv gerne ville have haft adgang til, da de fik diagnosen.
Fagfolk fortæller ligeledes, hvilke spørgsmål borgerne plejer at stille til dem gennem deres
behandling, og hvilke oplevelser, der er tilbagevendende i deres arbejde sammen med borgerne. På
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dette grundlag udformes manuskripter og film. Det gennemgående fokus er, at indholdet skal have
bred relevans, være let tilgængeligt, og opfattes som et blødt og informativt supplement til den
egentlige kliniske behandling.
Helbredsprofilen indeholder også en værktøjskasse med specialudviklede værktøjer, som
sundhedspersonale kan bruge i klinisk sammenhæng. Herudover bliver indholdet primært valgt
udfra politiske prioriteringer i forhold til regionens indsastsområder med tanke på den kroniker- og
målgruppefokus, de er skabt i. Interessen fra sygehusafdelinger i regionen spiller også en rolle for
om et område bliver prioriteret i produktionen til Helbredsprofilen.

Health literacy analyse af Helbredsprofilen.dk – teoretisk perspektiv
HLS-EU modellen er valgt som grundlag for en teoretisk health literacy analyse af
Helbredsprofilen.dk. HLS-EU modellen er udviklet på baggrund af health literacy definitioner,
modeller og forskningsresultater og giver et konceptuelt indblik i dynamikken omkring health
literacy. Metodisk er analysemodellen anskueliggjort i skemaform, således at man ved
gennemlæsning af materialet og ved visning af videoer kan føre indføre notater for de enkelte
områder i modellen. For hvert emne er der udfyldt to skemaer, et for de sundhedsprofessionelle og
et for patienter og deres pårørende. Ved at sammenligne skemaerne kan man se, hvordan
informationen fra behandlernes side matcher de tanker, oplevelser og erfaringer, som patienterne
har i forhold til emnet og deres brug af sundhedsydelser. De detaljerede skemaer for de enkelte
områder ses i bilag 1. I denne rapport gengives kun de overordnede resultater af analysen.
Analyse-skema
Emne
Livsforløb
Personlige
faktorer

Finde
informatoin

Forstå
information

Vurdere
information

Anvende
information

Behandling

Forebyggelse

Sundhedsfremme

Sundhedsydelser
og omkostninger

Situationelle
faktorer

Sundhedadfærd
og status

Samfundsmæssige
faktorer

Engagement og
empowerment
Lighed
og
bæredygtighed

Individ og befolkningsniveau
Viden

Motivation

Kompetencer

I denne rapport er der fokuseret på følgende temaer:
 Livsstil: Alkohol og Rygning
 Diagnoser: KOL
 Temaer: At være pårørende
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Livsstil: Alkohol
Alkohol er et af de fire livsstilstemaer på Helbredsprofilen. Temaet er omfattende og viser
information fra både patienter, pårørende og relevante sundhedsprofessionelle som
alkoholbehandlere, sygeplejersker, læger, diætister, private behandlingstilbud og frivillige
organisationer.
Patienter
Mine råd til andre
AA blev min redning
Familien skal ikke være behandlere
Antabus holder mig ædru
Følger antabusbehandling i Novavi
Antabus holder alkoholen ude af mine
tanker
Svingdørspatient i mange år
Det startede med stress
Til sidst misted jeg mit arbejde
En dag gik det helt galt
Mit arbejdsliv med alkohol
Skjulte misbruget for min kone
En skilsmisse startede mit
alkoholmisbrug
Hvorfor drikker Mette?
Hvorfor drikker Erik?
Hvorfor drikker Lars?
Hvorfor drikker Johnny?
Har altid drukket for meget
Har brugt alkohol til mange ting
En pludselig impuls kan få mig til at
drikke
Alkoholisme er en sygdom
Når jeg drikker, kan jeg alting
Vil aldrig svigte min søn igen
Min familie støtter mig
Vigtigt at sætte noget andet i stedet
for alkohol
Været ædru i otte år
Mellem afholdenhed og tilbagefald
Hvad hjælper mod drikketrangen
Det bedste ved at være ædru
Skal have det godt psykisk for at holde
mig ædru
Nu ser jeg mine børn igen
Konsekvenserne af mit misbrug
Har været ved at dø flere gange
Misbruget har haft mange
konsekvenser

Professionelle
Har du et alkoholproblem?
Når du henvender dig i et
alkoholambulatorium
Metoder i alkoholbehandling
Former for alkoholbehandling
Din ret til alkoholbehandling
Alkohol før og efter operationen
Lev sundt før operationen
Alkohol – ikke for meget
Alkohol skader dit hjerte

Pårørende
Deltog i forløb for voksne børn af
alkoholikere
Jeg har lært at sige fra
Familien blev medafhægige
En barndom med en far, der var
alkoholiker
Har mange gange forsøgt...
En alkoholiker i familien
Min bror drikker
Forholdet til min far er blevet bedre

Patientskemaet viser overvejende information om årsagerne til alkoholisme og de personlige og
situationelle faktorer, der spiller ind sammen med de voldsomme konsekvenser, som alkoholisme
har for brug af sundhedsydelser, sundhedsstatus, engagement og et bæredygtigt liv. Motivationen
for at ændre på tilstanden lægger vægt på, at det er en personlig beslutning og en accept af, at
alkoholisme er en sygdom, som man skal lære at leve med, og at der altid er risiko for tilbagefald.
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Skemaet for de professionelle lægger meget vægt på selve informationen om, hvordan man kan
finde tilbud til alkoholbehandling, hvad der ligger grund for de lovsikrede, gratis behandlingstilbud,
at forløbene tilrettelægges i tæt kontakt med patienten og at man kan lave et tæt samarbejde med
andre sociale instanser og hjælpeorganisationer som AA og Lænken.
Umiddelbart virker det som om, at de professionelle giver konkret, håndterbar viden om
alkoholbehandling, som patienter og pårørende kan bruge og agere på. På den anden side er der en
stor kontrast mellem patienternes meget personlige historier om kaotiske liv, komplekse
familiemønstre, følelsesmæssige op og ned ture samt svær sygdomsbelastning både psykisk og
fysisk, som ikke nødvendigvis favnes eller imødekommes fra de sundhedsprofessionelle, fordi de
primært fokuserer på behandlingen, fremfor udfordringerne, som det hele menneske har med i
bagagen. Kommunikationen fra de sundhedsprofessionelle bliver hurtigt meget teknisk og der
savnes til tider en større indlevelse i patienternes liv og komplekse problemstillinger. En anden
kontrast ses ved, at når patienterne taler om behandlingen af alkohol, så fokuserer de først og
fremmest på afholdenhed gennem resten af livet, mens de professionelle siger, at den `ambulante,
anonyme, gratis behandling giver en række redskaber til selv at bestemme, hvornår og hvor meget
du vil drikke´. Hermed skabes der potentielt en uoverensstemmelse mellem det patienter bliver
lovet og det de senere oplever, nemlig at man skal leve som tørlagt alkoholiker eller ædru
alkoholiker resten af livet.
Begrebet `kognitiv´ bruges flere gange af sundhedsprofessionelle, men det er et spørgsmål, om alle
borgere og patienter forstår ordets betydning.
De mange film med personlige historier både fra patienter og pårørende giver et dybt indblik i livet
som alkoholiker og tørlagt alkoholiker og dets betydning for omgivelserne. Det er stærke historier,
der bliver fortalt, som bygger bro over skam og stigmatisering. De pårørende fortæller desuden om
forskellige strategier, der kan anvendes. Blandt andet, om man er åben eller lukket for at tale om
alkoholproblemer i familien. Historierne indeholder ingen dømmende argumenter, i stedet
fortælles nøgternt om virkeligheden med alkohol. Deltagerne i filmene er ærlige vedrørende
virkningen af alkoholbehandlinger og fremhæver først og fremmest deres egen viden, erkendelse
og erfaringer med at miste ægteskab, miste kontakt til familiemedlemmer og miste arbejde, som
grund til alkoholisme; men samtidig også en motivation til at komme videre og skabe et nyt
`ordentligt´ liv.

Livsstil: Rygning
Rygning er et tema under livsstilsafsnittet. Her findes kun videoer fra sundhedsprofessionelle, ikke
fra borgere og deres pårørende.
Patienter

Professionelle
Rygestop for alle
Hjælp til rygestop
Psykologen om rygestop
Rygning før og efter operation
Rygestop – en del af din behandling
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Pårørende

Health literacy analysen viser, at materialet vedrørende rygning er konkret i forhold til, at man kan
finde, forstå, vurdere og bruge information til at stoppe med at ryge. Der nævnes mange forskellige
hjælpemidler og instanser, som man kan henvende sig til. Det er desuden gratis. Der relates ganske
kort til personlige forhold og situationelle forhold. Der gives megen vidensbaseret information i
forhold til, for eksempel, operation og hvorfor rygning er en risiko. Der gives information, der kan
være med til at motivere sammen med konkrete anvisninger om at lave en strategi og en plan.
Desuden angives det flere gange, hvor vigtigt det er at få støtte fra pårørende.
Kommunikationsniveauet blandt de sundhedsprofessionelle er ret svingende. Nogle taler mere
vævende end andre. Lægen bruger ordet `ilttilbud´til cellerne, som skal gøre det nemmere at
forstå, men man er ikke helt sikker på, hvad der reelt menes. Sproget blive ofte for abstrakt. Dog
fortæller den ene af sygeplejerskerne i et levende, engageret, autentisk sprog, og nævner blandt
andet `det syge og trætte hjerte´, som gør informationen nemmere at forstå.
Man kan med fordel lave videomateriale med borgereog pårørende om livet med rygning og
hvordan man kan stoppe med rygning. Der kan også i fremtiden lægges vægt på hvilke sygdomme,
der følger med. Samtidig vil et øget fokus på forebyggelse og sundhedsfremme måske være med til
at afholde folk fra at begynde og få flere til at stoppe.

Diagnose: KOL
KOL står for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Emnet findes under Diagnoser på Helbredsprofilen.
Videoerne er overvejende med sundhedsprofessionelle, men der er også en del med patienter og få
med pårørende. Enkelte videoer kombinerer patienter, professionelle og pårørende.
Patienter
En lettelse at få navn på sygdommen
Tanker om skyldfølelse
Åndenød og sexlivet
Balancen mellem arbejde og hvile
Hverdag med KOL
På job med KOL
Man kan lære at styre sit åndedræt
Når åndenød fylder meget i ens liv
Motion er den bedste medicin
Vaccinationer mod lungesygdomme
og influenza
Medicin er uundværlig hvis man har
KOL
Undgå foværringer
Du er nødt til at presse dig selv
Kom med til træning i Holbæk
Indendørs cykeltur før morgenmaden
Sådan holder jeg mig i gang
Motion giver tryghed
Sæt maden i centrum
Vægttab kan lette åndenød
Pulsozymeter
Rollator, badebænk og højt
køkkenbord
Lltapparat

Professionelle
KOL kompetencecenter
Udfordringer ved KOL
Fakta om KOL
Tre foskellige synsvinkler på KOL
I luftrør, bronkier og lunger
Første tjek hos egen læge
Til pusteprøve – hos egen læge
Patientskole og rådgivning og
håndtering
Slim og hoste
Hoste og medicin til fest
Fløjtemund – få styr på åndedrættet
Hvorfor hoster man?
Hoste og inkontinens
Tør hoste
Kan man dø af at hoste
Åndenød er ikke farligt
Kend din grundtilstan
Gode råd til bedre søvn
Livet med KOL – gode råd fra en
speciallæge
Fagfolk om KOL og skyldfølelse
Åndenød og sexlivet
Lægen om sygdom og sex
Husk vitaminpillerne
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Pårørende
Vær ærlig og gear ned
+ flere, der kobineres med de to andre
grupper

Oplevelse af dufte

Forskellige vacciner og tilbud
Undgå infektioner – bliv vaccineret
Medicin til alle faser
Rygning og KOL
Ergoterapeutens rolle –
hverdagsaktiviteter
Spis før du træner
Hensyn til inkontinens og
knogleskørhed
Al bevægelse er træning
Tag vare på dit eget liv
Fire måder at undgå fejlsynk
Behov for proteiner ved forværring
Madlede og spisestress
Proteiner er vigtige, når man har KOL
Svært at ændre madvaner
Glæden ved at tabe sig
Små måltider med masser af protein
Hvordan får jeg hjælpemidler i
hjemmet
Rengøring af pep-fløjte
Rengøring af Volumatic
Rygestop for alle
Rengøring af installationsmaske
Lav aktiviteter med hinanden – start
et netværk
Et god råd fra socialrådgiveren: stil
krav!
Nedsat tid?
Bilos, stearinlys og parfume
Generende dufte
God luft i eget hjem
Stearinlys, rygning og fester
Øvelser
Pustelyd
Ryg og baller
Styrk bøjemuskler i armene
Styrk dine muskler i baglår
og baller
Styrk lunger, hjerte, muskler
og led
Undgå overfladisk
vejrtrækning
Styrk dine mavemuskler
Styrk dine strækkemuskler i
armene
Styrk baller og lår
Værktøjer
Tjek min KOL
Slim-skema
Øvelser og træning
Vægt

KOL afsnittet fremstår meget gennemtænkt og gennemarbejdet.
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Analysen for patienter og pårørende viser et omfattende materiale, hvor mange emner bliver
diskuteret. På den personlige front ses det, at følelserne i forhold til sygdommen spiller en stor rolle.
Det gælder både negative og positive følelser, der ofte kommer frem i takt med at patienter og
pårørende bliver mere fortrolige med sygdommen og hvordan den kan håndteres til at få en god
hverdag. Der er mange ting, der skal læres og informationen kommer fra mange forskellige aktører.
Mange nævner, at de føler en manglende accept fra omgivelser og at de føler sig stemplet på grund
af sygdommen. KOL skaber ikke samme medfølelse som andre sygdomme. Det gør ondt.
Videoerne giver et godt indryk af den angst, som mange oplever, når de ikke kan få vejret. Samtidig
fortæller patienterne og deres pårørende levende om, hvad de har lært for at klare hverdagen. De
har fået relevant information, forstået, vurderet og anvendt den til at øge livskvaliteten i hverdagen
både fysisk og psykisk. Patienter og pårørende fokusere også meget på hvilket mindset, der skal til
for bedst at leve med sygdommen.
Skemaet for de sundhedsprofessionelle er også omfattende og de kommer omkring de fleste
betydende områder. Der fokuseres især på at give viden og forståelse for KOL og dens indvirkning
på kroppen både fysisk og psykisk. Der lægges vægt på at give råd og vejledning i form af værktøjer,
som patienterne kan bruge. Der gives desude meget konkrete anvisninger til hvordan patienter skal
holde deres udstyr i orden i forhold til rengøring og vedligeholdelse. Mange af videoerne er meget
korte og detaljerede i deres fokus og virker på denne måde nemme at bruge.
De to analyser viser, at informationerne, som patienterne giver og som sundhedsprofessionelle
giver, i høj grad komplementerer hinanden. Emner og temaer overlapper og viser en konsistent
tilgang til information og viden hos både patienter, pårørende og professionelle. To observationer
stikker ud og bør nævnes.
Den ene observation handler om, at stigmatisering nævnes af patienterne som en barriere, ikke
bare som en trend i samfundet og i diverse situationer, men også som en barriere de møder i
sundhedssystemet, ikke mindst hos lægerne. I videoerne bliver det ellers nævnt af andre
faggrupper, at det er en sygdom man ikke kan gøre for, mens de lægefaglige ofte associerer
sygdommen med patienternes rygning og derved lægger ansvaret hos patienterne.
Den anden observation handler om de sproglige barrierer, hvor patienter og pårørende fortæller og
forklarer om deres erfaringer og holdninger på en autentisk måde, så fremstår de fleste
sundhedsprofessionelle med et kunstigt sprog, hvor der bruges kringlede udtryk og fagtermer. Til
tider `oversættes´fagtermerne direkte, så det virker oplysende, men ofte bruges fagtermerne uden
en oversættelse og gør forklaringerne vanskeligere at forstå. Enkelte sundhedsprofessionelle
aktører forstår at brænde igennem og forklare temaerne i almindeligt sprog, fremfor
videnskabssprog, der bruges i lægefaglige publikationer.

Temaer: At være pårørende
Patienter
Gad vide hvornår han bliver træt af
mig
Når sygdommen går ud over
parforholdet – både patient og
pårørende

Professionelle
Lægen om sygdom og sex
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Pårørende
Mine bange aneleser blev til
virkelighed
Plejeloven gav mig ro
Det er vigtigt, at jeg passer på mig selv
Jeg passer på mig selv

Når man bliver alene
På et tidspunkt bliver det hverdag
Det har været hårdt at se de fysiske
forandringer
Angsten som pårørende
Jeg har måttet opgve at arbejde en tid
At bede om hjælp til hverdagen
Brug dine venner og sygehusets tilbud
Gode råd fra pårørende til pårørende
Rollefordelingen i parforholdet

I afsnittet om pårørende er der mange videoer med pårørende og få med patienter og profesionelle.
Indholdet fokuserer sig på de følelessmæssige aspekter og praktiske erkendelser i hvordan man får
hverdagen til at fungere. Videoerne viser hvor stor en menneskelig udfordring det er at være der for
hinanden. Nogle får det til at fungere, mens andre må gå fra hinanden, fordi forholdet ændres så
drastisk, når man sættes så meget under. Der lægges stor vægt på at man skal kunne tale sammen
og afstemme forventninger og bruge familier og venner samt tilbud fra sundhedsvæsenet.
Der gives enkle eksempler på, at man ikke har haft adgang til en relevant viden, hvor det
kunne have gavnet. Det gælder i spørgsmålet om, at man kan få plejeorlov. I stedet blev det til en
sygemelding eller at stoppe med arbejdet. Der tales ikke konkret om sygdommene i videoerne. De
har i langt højere grad fokus på de menneskelige konsekvenser af at leve med kronisk sygdom i
hjemmet, når et familiemedlem er syg eller falder bort.
Det er interessant, at en pårørende fortæller om sin samtale med en præst, som hjalp parret
videre og indgød tillid ved at dele sit telefonnummer. Det var ikke så meget en religiøs snak, som en
snak om, hvordan man kunne være der for hinanden. Andre nævner patientforeninger og
selvhjælpsgrupper samt venner og familier, hvor man kan finde støtte.
Patienterne taler i filmene om, at de er i gang med en ændret rolle fra at kunne det hele
selv, til at måtte spørge om hjælp hele tiden. De pårørende vil gerne hjælpe, men mange forsøger
samtidig at opretholde et normalt arbejdsliv og sørge for de andre medlemmer af familien. Det er
en udfordrende balance, som mange tumler med. Patienterne føler sig som en belastning og de
pårørende skal være supermænd, indtil de næsten segner selv og må sygemeldes. Det kan også få
vidtrækkende konsekvenser i forhold til økonomien.
Fra et health literacy perspektiv viser de forskellige klip, at der på trods af, at man får meget
information til rådighed, så er det ikke altid anvendeligt. Det kan komme på et forkert tidspunkt
eller blive formidlet på tidspunkter i sygdomsprocessen, som er meget kaotiske. Herudover svinger
sindsstemningen meget i de forskellige faser, så det påvirker, hvor meget man kan kapere og agere
på. Få nævner, hvilken rolle de sundhedsprofessionelle har haft i at sikre en god kommunikation og
støtte.
Historierne vidner om, hvor eksistentielle tanker der gøres, når partneren bliver alvorligt syg
og hvor stor sorgen og bekymringer er for at miste dem man holder af. Udover præstesamtalen
bliver der ikke nævnt mange konkrete tiltag i forhold til mental health literacy. Det kan være en god
idë fremover at vise hvilken støtte, sundhedsvæsenet kan yde i de kaotiske og komplekse
situationer, som opstår og foregår, ofte over flere år.
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Helbredsprofilens health literacy profil baseret på HLS-EU modellen
Health literacy analysen baseret på de fire områder: Alkohol, rygning, KOL og at være pårørende
giver et bredt indblik i den type viden og handemuligheder, som hjemmesiden formidler til
befolkningsgruppen 55+ i Region Sjælland. Der er stor variation i filmene, der er lavet med hjælp fra
patienter, pårørende og professionelle både indholdsmæssigt og i formidlingsformen. Her gives en
overordnet sammenfatning af resultaterne i forhold til analysemodellens komponenter.
Finde, forstå, vurdere og anvende information
I forhold til at finde information, så bliver der givet mange forslag og relationer til hvor og hvem
man kan henvende sig til for at få viden. Der bliver også givet udtryk for i filmene, at patienter og
pårørende kan forstå den information, de modtager. Desværre ses det dog også, at informationen
til tider ikke altid er relevant, at den er mangelfuld eller bliver fortrængt af andre faktorer, der spiller
ind. Der gives ikke meget indblik i, hvordan patienter og pårørende vurderer informationen, men
det hænger nok sammen med måden historierne gribes an på. De fortælles ofte som før og nu
historier, hvor det er tydeligt, at der er foretaget valg undervejs, selvom det ikke bliver sagt
eksplicit. Analysen viser også, at patienter og pårørende forsøger at anvende den information, de
får til rådighed, men at det ofte kommer i forskellige faser. Fra de professionelles side bliver det
nævnt flere gange, at man så vidt muligt forsøger at lægge strategier og handlingsplaner sammen
med patienterne. Andre gange virker det mere som instrukser, der bliver givet.
Behandling, forebyggelse og sundhedsfremme
Analysen viser, at Helbredsprofilens informationsgrundlag spreder sig over hele det brede
sundhedskontinuum fra behanding til forebyggelse og sundhedsfremme og rehabilitering. Det
afhænger af temaet, hvor meget information, der givers indenfor de forskellige domæner. Det ser
ud til, at der er mest information indenfor behandling og forebyggelse, mens der er mindre fokus på
decideret sundhedsfremme udover at holde sig i gang, spise sundt og være sammen med andre.
Viden, motivation og kompetence
Hjemmesiden formidler en stor palet af vidensbaseret information både gennem patienter og
pårørerende og især gennem de sundhedsprofessionelle. Der er konkrete beskrivelser, henvisninger
og råd om diverse temaer med krydsreference til andre temaer. Motivation spiller en stor rolle, især
hos patienterne. De fortæller dog også, at det kan tage tid at nå frem til motivationen, fordi man er
så tynget af sorgen og forandringerne i ens liv. Familien og de nære spiller ofte en stor rolle,
hvordan man motiveres for at tage ansvar for egen sygdom og ens nye liv. Det er tydeligt, at
patienter og pårørende bliver bevidste om have tilegnet sig nye færdigheder og kompetencer til at
kapere sygdom og agere i forhold til de nye udfordringer, som familien står overfor. De
sundhedsprofessionelle giver gode råd om, hvad der skal til og forsøger at give strategier for
hvordan værktøjer og ny viden kan integreres i hverdagen. Det ses dog, at de fleste film fra de
sundhedsprofessionelle fokuserer på selve sygdommens og dens konsekvenser og langt mindre på
de komplekse forhold, der medfølger. Analysen viser tydeligt, hvordan health literacy øges i takt
med tiden, ikke blot hos patienten, men også hos de pårørende.
Personlige faktorer, situationelle faktorer og samfundsmæssige faktorer
Helbredsprofilens videoer gengiver i høj grad det store spektrum af personlige faktorer, som mange
patienter og pårørende gennemlever, når der kommer sygdom i familien. Det svinger fra sorg til
glæde, fra bekymring til vildrede til vrede til taknemmelighed. Det mentale aspekt hos den enkelte
og familien spiller en stor, stor rolle for patienterne. Dette aspekt fylder langt mindre i filmene hos
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de sundhedsprofessionelle. Health literacy analysen angiver, at mental health literacy er utroligt
vigtigt for at cope med sygdom og den medfølgende kaos og kompleksitet. Herudover gør nogle
patienter sig tanker om arv og miljø, når de tænker tilbage på deres levede liv og deres barndom og
forældres rolle.
De situationelle faktorer får ikke meget fokus, men det nævnes, at arbejde og ens bolig og
adgang til for eksempel kolonihave eller at komme ud at rejse, har stor betydning for mestring af
sygdommen i dagligdagen. Arbejdsmiljø har også haft betydning for flere i filmene.
De samfundsmæssige faktorer får mindst opmærksomhed. Det skyldes nok, at historierne
fremfor alt er personfokuseret og patientfokuseret. Nogle enkelte kommenterer, hvordan
samfundsmæssige trends har spillet ind på sygdommens udbredelse. Det gælder for eksempel
alkoholkulturen på arbejdspladsen og accepten af rygning i tidligere generationer.
Sundhedsydelser og omkostninger
Helbredsprofilens videoer og materiale giver ikke meget information om omfanget af brugen af
sundhedsydelser og de relaterede omkostninger. Dog lades der ingen tvivl tilbage om, at mange er
superbrugere af systemet og nogle kalder sig selv `svingdørspatienter´. Patienter modtager meget
medicin og behandling. Der gives i enkelte tilfælde information om, at det er gratis eller at man kan
få ekstra tilskud.
Sundhedsadfærd og status
Patienterne og de pårørende giver et klart billed af, hvor belastende sygdom er i forhold til
symptomer og sundhedsstatus. De fortæller også hvor meget og hvor lidt man kan i forhold til
tidligere formåen og i forhold til praktiske opgaver som at slå græs, støvsuge og gå med hunden.
Der lægges vægt på, at der er gode og dårlige dage og at det svinger meget. Analysen viser, at
patienter og pårørende har et overblik over deres egen helbredstilstand og hvad der sker, når de får
tilbagefald. De ved hvilke symptomer de skal holde øje med, hvordan de kan håndtere dem og
hvornår der er brug for at tilkalde hjælp.
Engagement og empowerment
Engagement og empowerment er et af de største områder i health literacy profilen. Health literacy
har stor indflydelse på hvordan sygdommen tackles og mestres og hvordan patienter, pårørende og
professionelle sammen hjælper hinanden med at håndtere sygdommen og dens konsekvenser for
funktion, familie og livssyn. Health literacy analysen indikerer, at patienter og pårørende bliver
meget bevidste om deres egen helbredstilstand og hvad der skal til for at opretholde og forbedre
den. De engagerer sig i hinanden, i familien, i interesseorganisationer og hjælper andre patienter.
Til tider lykkedes det dog ikke og nogle historier viser, at man må opgive kontakten til familien på
grund af sygdom, at man bliver skilt og at man bliver ensom. Nogle organisationer kan træde til og
laver telefonaftaler for at få patienterne på fode igen, men mange har det også svært. Der er mindre
opmærksomhed fra de sundhedsprofessionelle på dette område, selvom der fokuseres meget på at
få patienterne engageret og styrket deres selvtillid og kompetencer til at mestre sygdommen.
Lighed og bæredygtighed
Helbredsprofilens materiale dækker kun i et lille omfang lighed og bæredygtighed. Til gengæld er
det vigtige områder, fordi health literacy har en stærk social gradient. Flere fortæller om social
deroute, hvor de mister kørekort, arbejde og mobilitet, hvilket har store konsekvenser for deres
økonomiske sikkerhed. Vi ved dog ikke meget fra filmene om deltagernes socio-økonomiske
baggrund, som højst sandsynlig spiller en rolle for deres health literacy.
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En anden detalje omhandler stigmatisering, hvor nogle føler sig stemplet på grund af deres
sygdom – af folk i omgivelserne såvel som af personale i sundhedssystemet.
Analysen påpeger dermed nogle vigtige faktorer, som det er vigtigt at inkludere i
fremtiden.
Livsperspektivet
Helbredsprofilens videoer og materialer henvender sig til den ældre del af befolkningen. Health
literacy analysen viser, at sygdomme og deres konsekvenser af mange bliver set i et livsperspektiv.
De henviser til aktiviteter og begivenheder i barndom, til ungdom, til voksenliv og arbejdsliv og
deres forventninger til et liv som ældre og til fremtiden.
Individuel og befolkningsniveau
Hos flere patienter og professionelle veksles der mellem individniveau og den generelle befolkning i
forhold til specifikke sygdomme og problemstillinger. Filmene og materialet handler dog i
overvejende grad om de individuelle og eventuelt de nære forhold. Health literacy analysen viser, at
der ikke gives megen information om statistik og risiko for sygdomme. Der er overraskende lidt
numerisk information på Helbredsprofilen.dk, hvis man sammenligner med generel
sundhedsinformation fra offentlige instanser.

Health literacy analyse af Helbredsprofilen.dk – praktisk perspektiv
Health literacy perspektivet har indtil nu i høj grad fokuseret på borgere og patienters færdigheder i
forhold til at tackle kompleksiteten i sundhedsvæsenet, som den første figur viser. Den nye vej mod
et mere patient-centreret system kræver dog, at vi får et øget fokus på at nedbryde barriererne i
sundhedsvæsenet for at gøre det nemmere for borgere og patienter, fremfor kun at fokusere på
deres eventuelle manglende færdigheder. Der skal ske en forandring i vores mindset, sådan at
sundhedsvæsenets ydelser bliver centreret om den komplekse helbredstilstand, som mange
patienter har, samtidig med, at der tages højde for deres komplekse situation og eventuelle
komplekse omgivelser. Der skal ske en `turn-around´i vores fokus, hvis vi vil opnå en større effekt
med vores borger-centrerede indsatser, som det vises i den anden figur.

Personlige
færdigheder

Health literacy

Health literacy I: de personlige færdigheder til at matche systemets komplexitet
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Krav og komplexitet i
sundhedsvæsenet

Sundhedsvæsenets
færdigheder

Health literacy

Kompleks personlige
forhold og helbred

Health literacy II: Systemets færdigheder til at matche borgere og patienters komplekse helbred og personlighe forhold

Health literacy analysen udfra HLS-EU modellen har netop vist, hvor komplekse situationer
patienter og borgere skal forholde sig til og analysen giver også udtryk for, at sundhedsvæsenet på
mange områder er en stor støtte og hjælp, mens det på andre måder ikke slår til. Områder, hvor der
især er behov for at styrke indsatsen:






Simplificering
Stigmatisering
Tværdisciplinære indsatser, der favner borgeres komplekse situationer
Forløbsorientering, hvor health literacy og empowerment gradvis bliver udviklet hos
patienter og pårørende, men hvor tilbagefald også kan ske.
Styrke borgeren og patienten i førersædet

Dette afsnit handler om, hvordan Helbredsprofilen fra et praktisk perspektiv kan styrke
hjemmesiden i forhold til de fem områder, der er kommet i søgelyset gennem health literacy
analysen.
Simplificering
Videoerne, det skriftlige materiale og værktøjskassen på hjemmesiden er generelt skrevet i et let
tilgængeligt, ligefremt sprog. Der bruges ofte ikoner, som kan hjælpe patienter og borgere med at
navigere på hjemmesiden. Der er mange henvisende links, som gør det nemt at springe fra et
område fra et andet og vende tilbage igen. Svagheden ved mange af hjemmesidens videoer er de
sundhedsprofessionelles sprog, som ofte bliver komplekst og kunstigt. Man skal koncentrere sig på
en anden måde, når man ser og lytter til indholdet, fordi det ofte ikke bliver fremstillet på en
naturlig måde. Nogle enkelte af de sundhedsprofessionelle udmærker sig ved at gøre det rigtigt
godt. De har en fortællende stil og leverer indholdet på et jordnært niveau.
Hvad kan gøres?
Det anbefales, at
 udarbejde manuskripterne til de sundhedsprofessionelle i et endnu mere simpelt sprog,
 video-træne de sundhedsprofessionelle endnu mere i forhold til at være autentiske og
empatiske foran kameraet,
 at caste professionelle, som har et mere naturligt sprog foran kameraet,
 udarbejde infographics for de mere komplekse områder.
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Stigmatisering
Health literacy analysen viste, at indenfor flere forskellige områder taler borgere og patienter om at
de føler sig stigmatiseret af omgivelserne og til tider generelt i samfundet. Nogle angiver også at
stigmatisering sker indenfor murerne, i selve sundhedsvæsenet. Borgerne og patienterne fortæller
om de følelser det vækker og de oplevelser, de har og giver eksempler på, hvordan de forholder sig
til det, og hvordan de forsøger at komme videre, nogle gange på trods af `stempling´. Der er
enkelte videoer, hvor de sundhedsprofessionelle nævner, at det kan ske og at man ikke skal tage
det personligt. Andre sundhedsprofessionelle nævner, at KOL, for eksempel, er ens egen skyld.
Generaliseringen har desværre stor negativ indvirkning på patienter og borgere.
Hvad kan gøres?
Det anbefales, at
 udvikle generel information, eventuelt i et tema, om stigmatisering og dets negative
indflydelse på mental sundhed,
 udarbejde video og andet materiale, hvor der gives gode råd om, hvordan man kan tackle
stigmatisering som borger og patient,
 udarbejde video og andet materiale til sundhedsprofessionelle om, hvordan de kan undgå
at skabe utilsigtede stigmatiserende oplevelser for patienter og borgere i forhold til eget
sprog og adfærd.

Tværdisciplinære indsatser, der favner borgernes komplekse situation
Helbredsprofilen gør brug af flere forskellige typer fagfolk indenfor flere af hjemmesidens tema og
diagnoseområder. Hvor det er tilfældet, viser det et godt match mellem de situationer som
patienter, borgere og pårørende er havnet i og skal tage vare på under ofte kaotiske forhold. Denne
del af hjemmesiden kan med fordel udbygges endnu mere.
Hvad kan gøres?
Det anbefales, at
 identificere hvilke aktører, som borgere, patienter og pårørende får tilknytning til i deres
sygdomsløb eller process, som beskrives,
 man udover læger, sygeplejersker, diætister, fysioterapeuter og socialrådgivere, kan
inddrage præster, apotekere, fitnessinstruktører, psykologer, psykiatere, tandlæger,
hjemmeplejen, bedemænd, frivillige og andre i private hjælpe- og patientorganisationer.
Hvis borgeren og patienten skal være i centrum, er det vigtigt at bringe alle partnere på
banen, som kan have betydning,
 sætte fokus på hvor belastende det kan være, hvis borgeren og patienten selv skal finde
rundt til alle aktører. Måske er der behov for en koordinator, sagsbehandler eller navigator,
der kan hjælpe borgeren og familien med at finde rundt i sundhedsydelser og tilbud.
Forløbs- og forandringsorientering, hvor healht literacy udvikles undervejs
De mange historier fra patienter og pårørende viser meget tydeligt, at der ofte er tale om processer
og til tider langvarige processer med at omstille sig til at leve med en sygdom. Ofte beskriver
patienter og pårørende et før og nu billede, hvor man får indtryk af deres bearbejdning af
sygdommen. De får mere og mere viden samt flere og flere kompetencer til at håndtere deres liv,
men får også ofte tilbagefald og de har gode og dårlige dage, som de og deres pårørende må tage
hensyn til. Ofte bruges patientnetværk og selvhjælpsgrupper til at spare med og grine med. Selvom
de sundhedsprofessionelle viser forståelse i enkelte videoer, så kan forløbs- og
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forandringsperspektivet med fordel inddrages endnu mere. Tydeligst er det i forhold til videoerne
med vægttab, hvor patienten og diætisten sammen taler om at at sætte sig mål, lave ændringer i
hverdagen og opnå gode resultater. I andre af Helbredsprofilens områder er det mindre tydeligt,
hvordan personale og patienter arbejder sammen om strategier og handlinger i praksis.
Hvad kan gøres?
Det anbefales, at
 Sætte et øget fokus på det, som med et engelsk udtryk kaldes`co-production of health´.
Det vil sige situationer, hvor patienter og læger i samarbejde lægger strategier og
handlingsplaner og evaluerer, hvordan det går. I flere videoer vises det, hvordan lægen
fortæller patienten, hvad vedkommende skal gøre, der gives instruktioner, mens patient
passivt lytter på. Idéen er i stedet at vise flere typer af `samarbejder´, hvor beslutninger
træffes i fællesskab og hvor patienten får større mulighed for at spørge ind til behandlinger
og medicinering, fremfor blot at tage passivt imod.
 Udvikle materiale, der giver råd og vejledning om at håndtere den gradvise forandring, der
sker gennem forløbet og hvad man kan forvente undervejs og hvordan sundhedsvæsenets
ydelser kan hjælpe med at få processen til at forløbe bedre og blive mere håndterbar for
patienter og pårørende.
Borgeren og patienten i førersædet
Helbredsprofilen viser mange videoer, hvor borgere og patienter har taget stærke valg om at lave
om på deres liv og gøre noget ved deres helbred. Der vises også, hvor vigtigt det er, at pårørende og
omgivelser så som chefen på arbejdet og andre i nærmiljøet bakker op om patienten for at få
omstillingen til at lykkes. Hvis der skal skabes et endnu bedre match mellem perspektiverne
præsenteret fra borgernes side og fra de professionelles side, så vil det være vigtigt, at de
sundhedsprofessionelle skaber endnu mere plads til personlige forløb for patienterne og viser, at
der er respekt om patientens egne valg. Helbredprofilen viser ikke altid de professionelles rolle
tydeligt i denne sammenhæng.
Hvad kan gøres?
Det anbefales, at
 udvikle videomateriale, hvor
sundhedsprofessionelle
viser
vigtigheden
af
patientinddragelse i beslutningsprocesserne,
 vise endnu mere information om konkrete rettigheder. Det gøres allerede indenfor flere af
områderne.
 udvikle videomateriale om forventningsafstemning i forhold til at blive en `aktiv´ patient
både fra patientens perspektiv og fra de professionelles perspektiv.

Konklusion
Opgaven var at analysere Helbredsprofilen udfra et health literacy perspektiv med teoretisk
udgangspunkt i HLS-EU modellen for at komme med anbefalinger, der har betydning for praksis.
Metodisk blev Helbredsprofilens videoer gennemset og relateret skriftligt tekst gennemlæst
indenfor fire udvalgte områder. Indholdet blev analyseret kvalitativt op i mod modellens
komponenter og indført i et analyseskema. Der blev lavet seperate analyser for patienter og
pårørendes historier og for de sundhedsprofessionales information.
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Heri ligger hovedpointen i analysens konklusion. Analysen viste en stor forskel i måden at
lave videndsdeling på, når det gælder de to perspektiver. Materialet fra patienter og pårørende
vidner om personlige historier, sorger og glæder, praktiske udfordringer og successer, mens
materialet baseret på de sundhedsprofessionelles medvirken har karakter af `information´ og
tekniske færdigheder med langt mindre fokus på de følelesmæssige aspekter af et sygdomsforløb
eller et livsforløb. Det skaber en kløft, som det anbefales at mindske i fremtiden.
Når det er sagt, så virker Helbredsprofilen som et meget veludviklet redskab til at bygge bro
mellem patienter og pårørende og professionelle aktører. Health literacy analysen viser, at det på
flere områder er lykkes godt med at skabe et veludbygget fundament for borgerne, hvor de kan
søge information og forstå den formidling, der bliver givet. Formidlingen er baseret på narrativer
fremfor statistisk information og tørre tal. Hele Helbredsprofilens set-up gør, at patienter og
borgere gives en reflekterende rolle, når de får vist de forskellige videoklip. De får mulighed for at
vurdere de mange forskellige indlæg for at finde ud af, hvad der passer på deres egen situation og
hvad de selv kan og vil gå videre med. Sidst, men ikke mindst, giver Helbredsprofilen et hav a
muligheder for at tage det næste skridt i den retning, man gerne vil. Der er råd og vejledning og
angivelser for, hvor man kan gå hen og få mere information og hjælp.
Health literacy analysen har med udgangspunk i fire områder vist, hvor lidt og hvor meget
overlap der kan være, når man sammenligner patienters oplevelser med informationsprioriteterne
fra de sundhedsprofessionelle. Analysen viser, at der stadig er noget at arbejde med i forhold til at
sikre, at patienter og borgere bliver mødt med empati og konkret støtte indenfor områder, der har
betydning for dem. De overordnede anbefalinger handler om at simplificere kommunikationen og
rutinerne, så de er målrettet de enkelte patienters behov; at modarbejde stempling af patienterne i
de nære omgivelser såvel indenfor sygehusvæsenet for at sikre ligeværdighed; at vise tværfaglige
indsatser, der inddrager alle relevante aktører; at udvikle behandlingsprocesser, der udvikler health
literacy og styrker empowerment, så tilbagefald modvirkes; og at styrke borgeren og patienten, så
de kan være med til at få større kontrol over egen sundhed og eget liv. Kronisk sygdom skaber ofte
eksistentielle kriser og rejser store spørgsmål, som fylder meget hos patienter og pårørende. Det vil
derfor give god mening også at styrke indsatsen indenfor mental health literacy på
Helbredsprofilen, sådan at patienter, pårørende og professionelle bliver bedre til at håndtere de
følelsesmæssige op og nedture, der følger med at have kronisk sygdom i familien.
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Bilag 1: Health literacy analyse af Helbredsprofilen.dk udfra HLS-EU modellen
Tema om alkohol
Alkoholikere og pårørende
Livsforløb
Overforbrug det meste af livet
Teenagerdatteren begynder at forstå, hvad hun ikke gjorde som barn
Livet med alkohol, erkendelserne sker gradvis gennem livet for både alkoholikere og pårørende
Personlige faktorer
Stress
Skilt
Afhængighed
Mistet venner
Sortseer, tungsind
Forventningspres
Utilstrækkelighed
Genetisk
disposition
Agression
Situationelle
faktorer
Job,
Byggebranchen,
smed, arbejdstider
Familiemønstre

Samfundsmæssige
faktorer
Ny tid
Alkoholkulturen er
ændret
Tidligere kunne

Finde informatoin

Forstå information

Vurdere
information
Omgangskredsen
kender til
misbruget, men gør
ikke noget
Lukker øjnene
Drukner sorgerne
Flygter fra
virkeligheden

Anvende
information
Gør noget, men
frygter
konsekvenserne
Gemme nøgler
Ikke lave ballade
Søde, artige pige
Snakke med ham
Mange gange
forsøgt at få ham til
at stoppe

Behandling
Indlæggelser
Antabus
Fysisk og psykisk
sygdom
Minnesotakur
Kold tyrker

Forebyggelse
Stabilt job på
sygehus med 0
tolerance for
alkohol
Skriver under på,
hvis man vil, at
man kan blive
kontaktet af
Lænken

Sundhedsfremme
Hjælp
alkoholikeren med
at få vasket tøjet,
få gjort rent – de
skal selv være med,
ellers er det en
bjørnetjeneste

Sundhedsydelser og
omkostninger
Svingdørspatient
Gå til psykolog
Antabus
Antidepressiv medicin
Sovepiller

Familiekursus

Sundhedadfærd og
status
Alenedranker
Kvartalsdranker
Svært ved at sove
Dårlige levertal
Bugspytkirtelbetændelse
Hjerneskader
Sygdom
Selvmordsforsøg
Depressioner
Psykotisk
Man lever med det
Ofte hjælpe
behandlinger ikke,
derfor tilbagefald
Tidligere meget alkohol,
nu kaffe
Trafikulykke
Engagement og
empowerment
Alkohol styrede, nu
værdier, leve et
ordentligt liv
(Vedvarende) Støtte fra
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man drikke alkohol
på arbejdspladsen

Individ og befolkningsniveau
Vi er mange
Viden
Gradvise erkendelser
Lukker øjnene for virkeligheden
Alkoholisme er en sygdom, man ikke slipper af med
Når man får ryddet op i rygsækken, så kan man se, at man har brug
for hjælp
Man skal blive ædru oppe i hovedet, ellers er der tilbagefald
Klogere på sig selv

børn, kone, venner,
familiemedlemmer,
chefen og HR
Ser familien igen
I skjul eller i åbenhed
Familiehemmelighed,
medafhængighed
Min medicin at gå til AA
møder
Pårørende skal forstå, at
misbruget ikke er deres
ansvar, og de skal ikke
påtage sig
behandlerrollen
Aktivt liv er den bedste
behandling
Empati
Telefonsnakke
Lighed og
bæredygtighed
Arbejdsløshed, tab a
kørekort og mobilitet
Ustabile boligforhold

Motivation
Leve for at drikke
Familien – risiko for at miste kontakten
Værdigheden – leve et ordentligt liv
Man skal vælge det selv, man kan ikke blive presset af familien
Vil ikke ud, hvor man mister kontaktlysten
Føler sig priviligeret
Ked af af de ting, man har gjort

Kompetencer
Lever som ædru alkoholikere, falder i, tilbagefald
Pårørende har lært at sige fra
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Tema om alkohol
Behandlere
Livsforløb
Fastholder afholdenhed, måske resten af livet
6-12 måneders behandling, mange fortsætter
Personlige faktorer
Der kan være
psykologiske og
helbredsmæssige
forhold

Finde informatoin
Henvendelse til
alkoholambulatorium

Forstå information
Forstå eksisterende
handlemønstre

Kommunens
hjemmeside

Få hjælp til de
problemer, man
tumler med

Opsøge læge
Links til relevante
hjemmesider
Feks. Hope,dk
App´en Aplan værktøj

Situationelle
faktorer
Sociale komplekse
forhold

Hvornår er alkohol
et problem?
Hvor går grænsen?

Vurdere
information
Planlægger
sammen, hvilken
behandling, der er
bedst for patienten

Anvende
information
Undgå at falde i
Fastholdelsesfasen

Behandling
Tildelt en behandler
Afrusning
Abstinensbehandling
Kobination af
medicinsk og
samataleterapi
Kognitive metode
Enesamtaler eller
gruppesamtaler
Lære at reagere på
tilstanden og gøre
noget andet end
man plejer
Den ambulante,
anonyme, gratis
behandling giver en
række redskaber til
selv at bestemme,
hvornår og hvor
meget du vil drikke

Forebyggelse
Overhøre
advarselssignaler
Flere siger, at du
drikker for meget
Ikke overholde
aftaler

Sundhedsfremme

Sundhedsydelser og
omkostninger
Ambulant behandling
Dagbehandling
Døgnbehandling
Akut behandling
Indlæggelse
Medicinsk
Terapeutisk
behandling
Foregår efter behov
Forskelligt hvad
behandlingsstederne
tilbyder
Gratis behandling
Kommunen
beslutter, om der
skal betales for
private tilbud
Sundhedadfærd og
status
Sygedage
Hjertesvigt

12-trinsmodel,
Minnesotamodellen
Samfundsmæssige
faktorer

Engagement og
empowerment
Inddragelse af
pårørende
Lænken Foreningen
Selvhjælpsgrupper
Anonyme
Alkoholikere
Lighed og
bæredygtighed
Indsats fra jobcenter,
socialforvaltningen
og psykiatrien –
afgørende med et
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tæt samarbejde
Individ og befolkningsniveau
Alkohol går fra at være et individuelt problem til også at være et problem for andre
Viden
Motivation
Alle har ret til alkoholbehandling, paragraf 141 i Sundhedsloven
Altafgørende, at der er tillid til behandleren
Man kan være anonym

Kompetencer
Være forberedt på højrisikosituationer
Udvikle strategier
Personlig udvikling

Antal genstande ifølge Sundhedsstyrelsen
Alkohol fortynder blodet, så sår ikke kan hele
Alkohol forringer immunforsvar
Bør ikke drikke mindst 4 uger før operation, hvis man drikker mere
end 4 genstande om dagen
Fare for at udvikle abstinenser under indlæggelse

Generelle kommentarer


Ordet kognitiv – forstås det af alle?
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Livstil: Rygning
Sundhedsprofessionelle
Livsforløb
Personlige faktorer
Hvad er det rygning
giver mig?
For at slappe af?
Når jeg er ked af det?
Mange er bange for at
tage på i vægt
Man skal ikke være
flov over det
Situationelle faktorer
Rygning er ikke tilladt
på sygehuset

Finde informatoin
Ringe til Stoplinien
Sende sms Rygestop
1231
Hjemmesider
Apoteker
App
E-Kvit.dk
Egen læge
Hos kommunen
Brochurer

Forstå information
Man skal erkende, at
det her er svært.
Der er mange
indgroede vaner. Der
er nogle cigaretter,
der føles vigtigere end
andre.
Det er vigtigt at
anerkende, at det her
er hamrende svært og
bede om hjælp til det

Vurdere information
Personalet kan vejlede
om de lægemidler,
der modvirker
abstinenser

Anvende information
Man kan lægge en
strategi med egen
læge eller en
hjertesygeplejerske

Der er meget hjælp at
hente

Når man har valgt sin
strategi, er det vigtigt
at have en plan klar
for hvordan man vil
gøre det.

Behandling
Mest effektivt at bruge
rygestopmedicin
samtidigt med
rådgivning
Tyggegummi med
nikotin
Plaster
Rygestoppiller

Forebyggelse
Risikoen for
komplikationer er
større, jo mere man
ryger og jo længere tid
man har røget

Sundhedsfremme
Se på kost og vægt

Sundhedsydelser og
omkostninger
Alle kommuner tilbyder
gratis rygestoptilbud til
alle borgere.

SMSer med beskeder,
der pepper op

Rådgiver – hjælper i de
forskellige faser
Rygestopinstruktør
Enkelt samtaler eller i
grupper

Sundhedadfærd og
status

`nikotinsubstitution´
Samfunds-mæssige
faktorer

Engagement og
empowerment
Tage en snak med de
nærmeste, det kan være
venner, familie eller
kolleger.
Fortæl, at du har brug
for støtte og opbakning
til at gennemføre
rygestoppet

Mange dumper i

Man kan selv tage
kontrollen tilbage over
sin sygdom
Lighed og
bæredygtighed
Individ og befolkningsniveau
Rigtig mange har svært ved at holde op med at ryge
Viden
Lettere at holde op, hvis man har tænkt over årsagen til, at man ryger
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man holder op med at ryge mindst 6 uger før
operation
Kulilte fra rygning påvirker blodforsyningen til hud og immunforsvar. Der har
såret svært ved at hele og det giver derfor større risiko for infektion.
`ilttilbud til vævene´
Der er ingen tvivl om, at rygning er dårligt for det syge og trætte hjerte
Der er ingen tvivl om, at vi vil hellere vælge de ekstra kilo end røgen
Kun 3% gennemfører alene

Motivation
Man kan selv påvirke resultatet af operationen ved at holde op med at ryge.
Det her er noget jeg kan gøre noget ved
Undskyldninger kan man altid finde for at fortsætte med at ryge, f.eks. vægt

Kompetencer
Rygestop er en måde at behandle sig selv på.
Muligheden for at sætte ind med noget andet
Rejs dig op og gå en tur efter maden
Bryde mønstret
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Diagnoser: KOL
Patienter og pårørende
Livsforløb
40 år siden de første symptomer kommer
Svagelig barndom med bronkitis
Tager mange år om at udvikle sig, kommer oftest i 55-60 års alderen
Personlige faktorer
Finde informatoin
Forstå information
Bange
Egen læge
Lærte, hvad der skal til
Kan ikke holde til det
Speciallæge
for at gå ned i vægt
samme som tidligere
Diætist
Ved hvorfor vaccinere
Ærlig
Socialrådgiver
er vigtige
Psykisk kan man huske
Træningsapp på
Medicinen får mine
hvad man kunne, det
mobiltelefonen
lunger til at slappe af
gør ondt
Viser hvordan man
Vil ikke gå og se syg ud
tager egen medicin
Frygter at få åndenød
Nemmere at kende
Ikke bange for at dø
bivirkninger. Er derfor
Folk skal ikke
begyndt at læse
bebrejde.
indlægssedlen
Højt humør og smil
Pulsoxymeter sættes
Være positiv
på fingeren
Panikfølelse
Ikke forberedt på
diagnosen
Føle sig til besvær
I starten troede jeg, at
livet var slut
Prøve at have et glad
sind
Kan ikke lide at tage
piller, men har ændret
indstilling
Savner accept af
sygdommen
Man bliver ikke
accepteret
Situationelle faktorer
Oplever tit at det er
ens egen skyld
Har du rygerlunger
Folk har fordomme
Egne børn ryger også
Hospitalsvæsenet
stempler
Har arbejdet med
asbest
Chauffør
Man bliver stemplet af
lægerne, som
storryger, KOL patient
Alfa og omega at have

Vurdere information
Blevet mere bevidst
om varedeklaration
Ser hvor meget
fedtindhold og
protein.
Jeg vender og drejer
det inden jeg køber
det
Man burde tage imod
vacciner, hvis man kan
tåle det
Man skal være obs
98% ilt er meget,
meget flot
Vurdere, hvornår jeg
har brug for ilt

Anvende information
Ringer til lægen
Ringer 112
Sætter ikke mål, men
er realistisk
Starter stille og roligt
for at komme i gang
Leve så godt jeg kan
Lave noget i 1 minut,
så bliver det bedre
Holde sygdommen i
baggrunden
Prøve ikke at pylre
Prøve at leve som om
man ikke har KOL
Ved hvad man skal
købe og ikke købe
Bruger bestemte varer
som skyr, becel osv
Tager aldrig to gange,
laver det til
Små bidder
Spiser ikke fedt
Har lagt madvaner om
Følger
vaccineanbefalingerne
og ved præcis hvornår
det skal gøres
Medicinlisten ligger
klar

Behandling
Trække vejret godt ned
i lungerne og lave
fløjtemund
Medicin er uundværlig

Forebyggelse
Mere indendøre for at
undgå smitte
Holde vægten nede og
undgå at få mave
Influenzavaccine hver
vinter
Vaccination mod
lungesygdomme
Spritter fingrene af
Stiller ikke op, hvis
andre er forkølelse

Sundhedsfremme
Sund kost og motion
Onsdagstræning, der
holder en i gang
Fællessang styrker
muskulatoren
Dans er også motion
Træner hjemme
Får man motion, så
har rman det godt.
Motion er den bedste
medicin
10 km på
motionscyklen
Sundere livsstil
Nye madvaner
3 km gåtur om dagen
Hjernen bliver klaret
af det

Sundhedsydelser og
omkostninger
Vaccinerne kostede vist
600 kr.
Vaccinationer
Lægebesøg
Netværksmøder
Diætistbesøg
Kontroller
Det er hamrende dyrt
også selvom man får
tilskud.
Bruger for mange
tusindekroner om året,
16.000 Kr om året

Sundhedadfærd og
status
25 år siden hun røg
Ting tager længere tid
Begrænset i hverdagen
Man kan ikke flytte og
løfte noget tungt
Motion
Presse sig selv
10 minutter i solen, det
giver noget
Tage det stille og roligt,
ikke storme som før
Bliver forpustet
Ikke så træt som
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kolonihaven, man
skifter over til en
anden verden
Haven
Ferie på Malta
Møder fordomme
Andre sygdomme får
mere medfølelse

Samfunds-mæssige
faktorer
Jo mere folk ved om
sygdommen, jo mere
forstår, jo bedre er
det

tidligere
Gode og dårlige dage
De dårlige dage kan
påvirke humøret
Overvægt
Med vægttab er der
mindre åndenød
Mere glad
Kan nå tæerne
Problemer med at spise
Ilt har effekt på
hukommelsen
Roligere søvn med ilt
Engagement og
empowerment
Medhjælper kommer og
hjælper
Kollegaer viser
forståelse og accepterer
vilkårerne
Venner
Svært for pårørende,
bekymring
Forstående netværk,
der tager hensyn
Lettere opgaver
Hårdt at være
pårørende til kronisk syg
Telefonsamtaler
Vigtig at være åben
Vigtigt at stille krav
Lære at sygdommen
ikke skal styre
En naturlig del af
hverdagen
Ikke tabu
En god ting for os
allesammen
Få det bedste ud af
situationen, så det ikke
bliver træls
Vær ærlig
Styrke venskab og
glæde
Træne sammen for at få
det bedre
Fællesskab betyder
meget
Være sammen med
lidelsesfæller
Socialt samvær
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Sort humor
Får grinet
Ud af huset og være til
en bestemt tid
Sammen med kronikere
med samme skavanker
(ikke fitnesscenter)
Man ser, at man ikke er
alene
Fællessang
Lungeforeningen
Man får det lettere ved
at yde det ekstra
Kroppen gør ondt
Gå med hinanden i
hånden, så afstemmes
tempoet
En hård kamp, også
psykisk
Pårørende giver
succesoplevelser
Irriteret, når det ikke
altid lykkes
Vigtigt ikke at isolere sig
Pårørende bliver berørt
af generne
Holder foredrag og
netværksmøder som
iltbruger
Vi skal ikke gemme os
Lighed og
bæredygtighed
Nedsat tid og flexjob
Yde det man kan
Bekymringer om
økonomi
Startet på
velfærdsforløb
Nu kan jeg klare mig i to
år
Det går ned ad bakke
hele tiden
Individ og befolkningsniveau
Viden
Vidste ikke hvad KOL var
Man ser det ikke
Man kan få KOL uden at være ryger
En snigende sygdom
Træning sætter pulsen i gang

Motivation
Alt er relativt - `bare KOL´, ikke kræft eller fugleinfluenza
Familien betyder noget
Pårørende skal motivere, ikke gøre tingene for KOL patienter
De andre står og venter, ellers får man det ikke gjort (træning)
Hele tiden tænke på det man kan, ikke være ked af sine begrænsninger
Dagen i dag er der ingen der kan ødelægge
Ikke en umulig opgave

Kompetencer
Lære at sige fra
Sygdommen fylder, men man prøver at abstrahere
Tale om det, der betyder noget
Man skal gøre tingene selv, så man ikke syner hen
Man skal geare ned
Ting tager tid, man må gå flere gange
Lære at leve med sygdommen
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Bygge op fra 5 minutter til 10 minutter på motionscykel
Har lært at bruge andre madvarer
Har tabt 15 kilo, vil tabe 25 i alt
Kender kroppens signaler, så ved næsten, hvornår jeg skal indlægges
Dvæler ikke ved de trælse ting
Svært ikke at spekulere over fremtiden, man gør sig mange tanker
Lært åndedrætsteknikker
Lært at kende sine grænser
Lært at tackle det
Lær at kende grundtilstanden

Diagnoser: KOL
Sundhedsprofessionelle
Livsforløb
Træning skal gøres resten af livet
Man mister lungefunktion år for år
Personlige faktorer
Finde informatoin
Dårlig samvitttighed,
KOL kompetencecenter
men man er patient
Første tjek hos lægen
som alle andre
Kommunen
Sygehuse
Vejledning af
hjælpemidler,
arbejdsstillinger,
strukturere aktiviteter
Prioritering af resourcer
Ergoterapeut

Situationelle faktorer
Aktivt arbejdsliv
Generende
luftbårende partikler

Forstå information
Sygeplerskerne
kender til alle mulige
og umulige
situationer,
sygdommen kan sætte
dig i
Tror det er
lungebetændelse,
men får at vide, at det
er KOL
Viser hvad man ser på
kurven
Medicinen skal havne
nede i lungerne, ellers
har den ikke effekt
Forstå hvordan man
bruger PEPfløjte

Vurdere information
Lave minus og
plussider
Finde positive sider
sammen med
patienten
Udelukker andre
sygdomme – asthma,
hjerte-kar eller en
cancer
Sammenligning af
kurver
Tilbudt at blive
tilknyttet
ambulatorium
Fokus på om man kan
tage sin medicin
Ændring af hoste

Anvende information
Sammen lægge en
strategi for at klare
KOL fremover
Håndtering af
åndenåd
Håndtering af
aktiviteter
Lave handlingsplaner
sammen med egen
læge og kommunen
Huske at spise frokost
før træning
Spise protein for at
opbygge
muskelmassen
Undgå fejlsynk
Rengøring af Pepfløjte
Blive ved med at
bruge Pep-fløjten til
slimen er væk

Behandling
Røntgenbilleder
Hjertekardiogram
Blodprøver
Pusteprøve
lungefunktionstest
Behovsmedicin
Fast medicin
Binyrebarkhormon
Hjemmeilt

Forebyggelse
Sætte tobaksforbrug
ned
Træne for at øge
muskelmassen
Influenzavaccination
Bækkenbundsøvelser
Ikke bevæge sig i
ydestillinger
Håndsprit
Pårørende bør også
vaccineres

Sundhedsfremme
Al aktivitet er træning,
gå med hunden, tage
trappen

Sundhedsydelser og
omkostninger
Koster menneskeliv
Koster mange
sygdomme
Koster omsætning og
produktivitiet
Koster en del i
sundhedsvæsenet
Kommunen har
rehabiliteringstilbud og
patientskoler
Lokale tilbud på
sygehuse
Ergoterapi
Gratis vaccination til
patienter og pårørende
Søge en
kronikerbevilling, så
man kan få ekstra
tilskud
Bevilling til
hjælpemidler til
hjemmet
Sundhedadfærd og
status
Være fraværende fra
arbejde
Sygedage
Konditionen svigter
Belastende
arbejdsstillinger
Træt og meget hvile
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Samfundsmæssige
faktorer
Tidligere var det
normalt at ryge

Ikke noget overskud
Vægttab
Dårlig kondition
Åndedød
Depression
Knogleskørhed
Tab af indentitet
Inkontinens
Knogleskørhed
Spisestress og madlede
Hostemed slim
Tør hoste
Søvnmangel
Engagement og
empowerment
Lave aktiviteter
Start et netværk
Lungeforeningen
Brug for hinanden
Rummelige
Bekymring for hinanden
Ringe og støtte op
Socialt liv på
arbejdsmarkedet
Være åben overfor
arbejdsgiver
Aflastning
Stille krav til yderlser og
behandling
Styrke folk i de
resourcer de har
Opfordring fra datter
om at gå til lægen
Deltage i hverdagens
aktiviteter
Holde kontakter ved lige
og være aktiv, men skal
måske gradueres
Stil krav
Pårørende på nakken
for at spise
Hoste kan forstyrre
Social barriere
Lighed og
bæredygtighed
Paragraf 56 aftale
Refusion til arbejdsgiver
Lægen kan komme med
en erklæring, der
angiver pension

Individ og befolkningsniveau
Hyppig sygdom i Danmark og i verden, 200.000 erkendte, flere uerkendt
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Viden
Klassificeret ved betændelsestilstand
Forklaring med lungetegning
Hvert år taber man lungefunktion, men KOL patienter taber mere
Slimdannelse giver åndenød
Arvævdannelse
Vedblivende skade forårsaget af partikler, ofte tobaksrøg
Bronkierne, sekret, hyppige infektioner
Antibiotika, bakterier
Ikke farligt at få åndenød under træning
Gå fra at kunne løbe marathon til halvmarathon til at være kronisk
invaliderende
Fire måder at undgå fejlsynk
Anbefaler 50+ vitamintabletter og kalktabletter
KOL patientern får ofte værre infektioner end andre
Bacterier, der hedder pneumokoccer
Exhabertitioner...
Råd til bedre søvn

Motivation
Gøre op med sig selv, hvornår man stopper med at arbejde
Man kan ikke træne for at blive rask, men for at kunne meget mere
Undgå den onde spiral
Gøre sig tanker om, hvad man synes er rart ved træning
Det betyder noget, at man stadig selv kan

Kompetencer
Acceptere at blive ældre før tid, 10 år tidligere end andre
Bruge værktøjer og træning tilpasset den enkelte (KOL, slim-skema, øvelser
og træning, vægt)
Man skal gøre de ting, man allerhelst vil, men måske på en anden måde.
Lære at skabe overskud ved at holde pauser
Kunsten at mestre sit liv, så det bliver så ukompliceret som muligt
At mærke efter hvor meget man orker
Lære at sige undskyld, hvis man hoster mange gange
Bruge PEPfløjte, så der er mindre slim
Gå på toilettet og tage medicin
Lære at tage akutmedicin inden man tager bad og have et vindue åbent
Mærke hvordan dagen er, man kan ikke være herre over vejret og ikke se
det som et nederlag, at man ikke kan gå tur
Lære at kontrollere åndenød med fløjtemund, så man styrer åndedrættet

Generelt
-

-

Der bruges lægesprog, ikke bare fagtermer, men skrivesprog fremfor talesprog – især ved forklaringer fra lægerne. For eksempel:
o Ligeledes eller således...,
o `det man skal bemærke sig her´ i stedet for at sige `det man skal lægge mærke til her´.
o Opretholde rygestop
o Lade det neddyppe
Andre gange bliver fagtermerne forklaret:
o Bacterier, der hedder pneumococcer
o exhabertitioner...
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Bilag 1: Health literacy analyse af Helbredsprofilen.dk udfra HLS-EU modellen
Tema: At være pårørende
Pårørende
Livsforløb
Personlige faktorer
Bange
Sindsygt bange
Græd
Et enormt pres
Nu er der ro på
Fredelig hverdag
Svært med de
fysiske
forandringer
Bekymret
Taknemmelig for
orlov
Forestiller sig det
værste
Forfærdeligt i
starten
Rasende
I vildrede
Dårlig samvittighed
For mig har det
ændret alt. Den
person, man
forelskede sig i, er
der ikke mere.
Irriteret
Lægge skammen
væk
Humørsvingninger
Situationelle
faktorer
Arbejde
Være par i en svær
tid
Være der for
børnene

Finde informatoin
Celleforandringer
Ringer til Kræftens
Bekæmpelse og god
forståelse, men ikke
den nødvendige
information om
plejeorlov
Møde med præst
som også gav
telefonnummer. Ikke
blot for det religiøse,
men som god lytter
Pårørende-grupper
Hjerteforeningen
Der ligger meget
materiale og
information på
hospitalet.
De har også
psykologer
Man skal hele tiden
se, hvad der sker og
forstå det

Forstå information
Er det kræft?
Hvad er der nu
galt?
Kan ikke altid selv
se egen situation
og hvor trættende
det er
Hjertestop er en
human død, hvis
det skal være

Vurdere
information
Det er ikke godt
Forsøger at være
realistisk

Anvende
information
Nu er det ikke bare
overlevelse mere
Det gav meget at
kunne få orlov og
komme til mig selv
igen
Høre og forstå hvad
lægerne siger og
konsekvenserne af
det
Tag imod
materialet og tilbud
fra hospitalet

Behandling

Forebyggelse

Sundhedsfremme

Sundhedsydelser og
omkostninger

Sundhedadfærd og
status
Det bliver hverdag
Fysiske forandringer
Positiv over psykiske
forandringer
Luften går ud af
ballonen
Sov meget, blev træt
Andspændt
Bide tænderne

12

Bilag 1: Health literacy analyse af Helbredsprofilen.dk udfra HLS-EU modellen
sammen
Kan kun klare 2-3 timer
af gangen
Gode og dårlige dag
Samfundsmæssige
faktorer

Engagement og
empowerment
Hængt op i alle de
forskellige ting, der skal
gøres
Skriver på facebook
Snakke med hinanden,
kollegaer og venner
Være medlem af
interesseorganisationer
Angstprovokerende at
stille spørgsmål fordi
man er bange for
svarene
Bange for ikke at slå til
Drage omsorg for
hinanden
Være sårbare sammen
Hvornår bliver han træt
af mig?
Afhængig af at andre
gør praktiske ting som
haven og rengøring
Klemt i daglige gøremål
Glider fra hinanden
Man skal opretholde
sin verden, til sidst blev
det to forskellige
verdener
Brug venner til at
støtte
Lighed og
bæredygtighed
Plejeorlov
Har måttet opgive at gå
på arbejde
Flytter fra hinanden

Individ og befolkningsniveau
Vi er mange
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Bilag 1: Health literacy analyse af Helbredsprofilen.dk udfra HLS-EU modellen
Viden
Vidste ikke at der var mulighed for at få plejeorlov, meldte sig syg
Det var den anden, der var syg, men som pårørende bliver man også
påvirket
Ting tager længere tid

Motivation
Der er ikke noget bedre end en almindelig dagligdag
Det sætter jeg pris på
Der var ikke noget liv
Jeg skal nok selv gøre tingene, men det kan man ikke altid selv, det
gør at man hindrer pårørende i at hjælpe, de vil jo også gerne

Kompetencer
Det er en proces, fra pres til sygdom som en integreret del af
hverdagen
Livet går ikke i stå
Lære at leve med følelser, der er svære at foholde sig til
Det er vigtigt at kunne tale om tingene
Man vil gerne tage det væk, men det kan man ikke
Det tog tid at spørge om hjælp og overvinde sig selv.
Acceptere begrænsningerne
Det bliver ikke gjort, som jeg ville have gjort det
Det er ligesom at være baby, man skal lære det hele igen
Man skal lære at sige nej og få nogle til at hjælpe sig
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Resumé
Metode

Copenux har gennemført et true intent-studie af Helbredsprofilens website med det
formål at identificere brugernes typiske ærinder. Derudover er respondenterne
blevet spurgt, hvor let eller svært, de oplevede, det var at finde det, de ledte efter –
og om de var tilfredse med brugeroplevelsen.
Respondenterne angav deres svar i et digitalt spørgeskema, som der blev linket til
fra flere sider på Helbredsprofilen.dk.
Blandt respondenterne blev der trukket lod om 3 gaver a 200-300 kr.

Respondenter

60 deltog i spørgeskemaundersøgelsen.
77 % svarede på alle undersøgelsens spørgsmål.
63 % af undersøgelsens respondenter er patienter, mens 10 % er pårørende.
17 % er professionelle i sundhedsvæsenet.
73 % af respondenterne er over 50 år. Den største aldersgruppe er folk i 50’erne.
76 % af respondenterne er kvinder.

Formål med
besøg

Respondenternes formål med at besøge Helbredsprofilen.dk kan inddeles i
følgende kategorier:
• Søge generel information om en sygdom (33 %)
• Søge information før/efter en operation (22 %)
• Finde øvelser (11 %)
• Undersøge muligheder for økonomisk hjælp og pension (11 %)
• Søge information om Helbredsprofilen (4 %)
• Søge information som pårørende (4 %)
• Andet (15 %)

Brugervenlighed 63 % af respondenterne oplevede at have fundet det, de ledte efter under deres

besøg på websitet.
17 % fandt dog først det, de ledte efter, efter flere forsøg.

Tilfredshed

Tilfredshedsgraden blev målt på den såkaldte SEQ-skala, der går fra 1-7, hvor 7 er
bedst.
Tilfredshedsgraden er samlet set 5,5 på SEQ-skalaen, hvilket er en smule over det
gennemsnitlige niveau på 5. Resultatet svarer til 79 % af det mulige.
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Metode
True intentstudie

Copenux har anvendt metoden true intent-studie til at undersøge, hvordan brugerne
anvender websitet.
Metoden er en form for top task-analyse, der går ud på at indsamle data om
virkelige brugeres faktiske ærinder, når de bruger et produkt (fx et website).
I samme forbindelse spørger man bl.a. om, hvorvidt brugerne nåede deres mål, og
om de var tilfredse.

Respondenter

Brugerne af websitet blev i knap en måned bedt om at deltage i spørgeskemaundersøgelsen mod at deltage i lodtrækningen om forskellige gaver til en værdi a
200-300 kr.
Deltagerne i undersøgelsen blev bedt om at besvare undersøgelsens 9 spørgsmål ud
fra deres aktuelle besøg på websitet.

Spørgsmål

Spørgeskemaet indeholdt følgende 9 spørgsmål:
• Hvad var dit formål med at besøge hjemmesiden i dag?
(Forklar gerne, hvad det præcis var, du kom for, og hvorfor).
• Fandt du det, du søgte? (Fik du fx svar på dit spørgsmål?).
• Hvor svært eller let syntes du, det var at bruge hjemmesiden?
• Hvad er din rolle?
• Hvad er dit køn?
• Hvad er din alder?
• Vi planlægger interviews med brugere af hjemmesiden. Må vi kontakte dig med
henblik på at deltage i et eventuelt interview?
• Tak fordi du vil deltage. Indtast venligst dine kontaktoplysninger, så vi kan
kontakte dig med henblik på et eventuelt interview:
• Blandt deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen trækker vi lod om 3 gaver til en
værdi af 200-300 kr. Hvis du vinder, kan du vælge mellem et Kähler Urbania
Lyshus, et Bitz Cabaretsæt, bogen ’På tur i Lolland og Falsters spisekammer’ –
og en Hoptimist i sortmalet bøg. For at deltage i lodtrækningen skal vi have dine
kontaktoplysninger. Vinderne vil blive kontaktet direkte.
Svarkategorierne til de forskellige spørgsmål fremgår af tabellerne på de følgende
sider.
Fortsættes på næste side

5

Metode, Fortsat
Brugervenlighed I undersøgelsen indgår en vurdering af brugervenligheden af websitet.

Brugervenligheden er vurderet i forhold til de 3 usability-parametre fra den
internationale usability-standard (ISO 9241-11):
• gennemførlighed (effectiveness),
• ubesværethed (efficiency) og
• tilfredshed (satisfaction).

Definitionen på usability er ifølge ISO-standarden:
”I hvor høj grad et produkt kan bruges af specificerede brugere til at opnå
specificerede mål på en gennemførlig, ubesværet og tilfredsstillende måde i en
bestemt brugskontekst.”
Undersøgelsen af brugervenligheden følger denne definition, idet respondenterne
er faktiske brugere af websitet. Vi har spurgt til brugervenligheden i forhold til
konkrete tasks (brugernes seneste), som er udført i respondenternes eget miljø og
med brug af deres eget udstyr. Der er målepunkter for de 3 ovenfor nævnte
parametre.
Fortsættes på næste side
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Metode, Fortsat
Sandsynligheds- For hvert af resultaterne i denne undersøgelse er der udført en sandsynlighedsberegning
beregning. Jo flere svar i hver kategori, jo mindre er den statistiske fejlmargen.

Fejlmargenen er angivet som et konfidensinterval. (Den statistiske fejlmargen er
halvdelen af konfidensintervallet). Beregningerne har en sikkerhed på 95 %.
Sandsynlighedsberegningen er udført med værktøjet ’Confidence Interval
Calculator for a Completion Rate’, der er udviklet af statistikeren Jeff Sauro.

7

Respondenter
Antal

60 respondenter deltog i spørgeskemaundersøgelsen.
77 % svarede på alle spørgeskemaets 9 spørgsmål.

Rolle

59 respondenter svarede på spørgsmålet om deres stilling eller rolle.
Den største gruppe er patienter.

Rolle
Patient
Pårørende
Professionel i sundhedsvæsenet
Andet

Antal
37
6
10
6

Procent
63 %
10 %
17 %
10 %
Fortsættes på næste side
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Respondenter, Fortsat
Rolle, Fortsat

6 respondenter benyttede et fritekstfelt i spørgeskemaformularen til at præcisere
deres stilling eller rolle. De angav at være:
• mulig patient,
• underviser,
• patient, pårørende og professionel i sundhedsvæsenet,
• ’nysgerrig’ og
• [modtager af en] knæprotese.
Bemærk, at undersøgelsens resultater kan være påvirket af, at nogle grupper har
bedre tid end andre. Patienter må generelt formodes at have mere tid til rådighed
end ansatte i sundhedsvæsenet.

Køn

76 % af respondenterne i undersøgelsen er kvinder.
59 respondenter svarede på spørgsmålet om deres køn.

Køn
Kvinde
Mand

Antal
45
14

Procent
76 %
24 %
Fortsættes på næste side
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Respondenter, Fortsat
Alder

76 % af respondenterne er i 40’erne, 50’erne og 60’erne.
73 % af respondenterne er over 50 år gamle.
37 % af respondenterne er over 60 år gamle.
Den største gruppe – 36 % – er i 50’erne.
Ingen respondenter er under 20 år gamle, og ingen er over 89 år.
59 respondenter svarede på spørgsmålet om deres alder.

Alder
9 år eller derunder
10-19 år
20-29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60-69 år
70-79 år
80-89 år
90 år eller derover
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Antal
0
0
4
2
10
21
14
6
2
0

Procent
0%
0%
7%
3%
17 %
36 %
24 %
10 %
3%
0%

Ærinder
Ærinder

60 respondenter svarede på spørgsmålet om, hvad deres konkrete formål med deres
brug af websitet var. Svarene kunne indtastes i et fritekst-felt.
47 af de 60 svar var konkrete nok til, at de kunne indgå i en analyse og
kategorisering.
De øvrige svar var for generelle eller upræcise til at kunne indgå i analysen.
Svarene var fx af typen:
• ”Nysgerrig”,
• ”Så opslag på FB” og
• ”fordi jeg er syg”.

Som bilag til denne rapport er der udarbejdet en infografik, der viser, hvad brugerne leder efter, når
de besøger Helbredsprofilen.dk.
Fortsættes på næste side
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Ærinder, Fortsat
Ærinder, Fortsat Svarene vedr. brugerærinder (tasks) fordeler sig således:

Ærinde
Søge generel information
om en sygdom
Søge information
før/efter en operation
Finde øvelser
Undersøge muligheder for
økonomisk hjælp og pension
Søge information
om Helbredsprofilen
Søge information
som pårørende
Andet

Antal
15

Procent
33 %

Konfidensinterval
16 % - 37 %

10

22 %

9 % - 28 %

5

11 %

3 % - 18 %

5

11 %

3 % - 18 %

2

4%

0,2 % - 12 %

2

4%

0,2 % - 12 %

7

15 %

5 % - 22 %

Fortsættes på næste side
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Ærinder, Fortsat
Eksempler

Ærinde
Søge generel information
om en sygdom

Søge information
før/efter en operation

Finde øvelser

Undersøge muligheder
for økonomisk hjælp og
pension

Søge information
om Helbredsprofilen
Søge information
som pårørende

Andet

Citater (eksempler)
Ville gerne have svar på spørgsmål vedr. kroniske
psykiske lidelser.
Undersøge KOL, fordi jeg har en bror, der har fået
konstateret det.
Jeg har ondt ved det ene skulderblad, og ville se, om
der var nogen hjælp at hente.
For at se, hvordan jeg forbereder mig bedst inden
knæoperation.
Har fået indopereret hofteprotese. Det er lidt over 2
år siden. Er ret bekymret over smerter, der sætter ind
med jag, brændende fornemmelse, og benet giver
efter ved belastning. Mine skridt bliver slæbende og
meget små.
Hvordan foregår en pacemaker-operation?
Jeg har fået nyt knæ den 28. august og manglede
øvelser og ønskede at se, om jeg gjorde det rigtigt.
Jeg skal have skiftet hoften den 23. oktober, så jeg
vil se, hvordan træningen foregår.
Finde øvelser til slidgigt i knæ.
For at få hjælp til at få svar på, hvordan jeg evt. kan
få førtidspension efter min kræftsygdom for 4 år
siden. Jeg prøver at arbejde, men det er meget hårdt
for mig. Jeg sover en del og har smerter i kroppen
efter mit arbejde som SOSU-hjælper.
For at søge et legat, da min mand fik en blodprop i
hjernen, og økonomien er stram, og vi trænger til lidt
forsødelse i tilværelsen.
Leder efter et eller andet, der yder mig økonomisk
hjælp.
Undersøge, hvorfor Region Sjælland har oprettet
Helbredsprofilen.
At søge information om Helbredsprofilens formål.
Jeg ville undersøge, om en nær pårørende kunne få
en henvisning til palliativt team.
Jeg søgte viden om pårørende, deres roller og
belastning.
At beregne bmi med udgangspunkt i alder.
Hvordan røntgenfotograferer man hoften? Har fået
taget røntgen i dag og synes, det var underligt, at der
kun blev taget billede i én position.
Finde e-læringskursus om dysfagi.
Vil godt være med til at hjælpe andre og selv få
hjælp.
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Brugervenlighed
Resultater

63 % af respondenterne oplevede at have fundet det, de ledte efter, under deres
besøg på websitet. Dette tal kaldes inden for usability-faget ’succesraten’.
59 respondenter besvarede dette spørgsmål.

Svar
Ja, jeg fandt det i første forsøg
Ja, men først efter flere forsøg
Nej, jeg fandt det ikke
Ved ikke

Antal
27
10
12
10

Procent
46 %
17 %
20 %
17 %

Konfidensinterval
34 % - 58 %
9 % - 29 %
12 % - 32 %
9 % - 29 %

Succesraten på websites, Copenux har undersøgt brugervenligheden af med denne
metode, er gennemsnitligt 72 %:
• 60 % oplever, at det, de leder efter, er nemt at finde.
• 12 % oplever, at det, de leder efter, er svært at finde.
• 17 % finder ikke det, de leder efter.
• 11 % svarer ”Ved ikke”.
Succesrater i usability-tests ligger ca. 5 procentpoint under succesraterne i
spørgeskemaundersøgelser. I spørgeskemaundersøgelser vil brugere kunne
rapportere, at de har fundet et korrekt svar, selvom det reelt er forkert.
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Tilfredshed
Resultater

Tilfredsheden med brugeroplevelsen af Helbredsprofilen.dk er lidt over
gennemsnittet.
76 % af respondenterne angav, at de oplevede det som nemt at bruge websitet,
mens 10 % oplevede det som svært. 14 % angav deres svar i det neutrale område.
På den anvendte SEQ-skala, som er en 7-trins-skala, hvor 7 er bedst, er
gennemsnittet 5,5 eller 79 % af det mulige. Dette er en smule over det
gennemsnitlige niveau på 5.
59 respondenter besvarede dette spørgsmål.

Svar
7 (Meget let)
6
5
4
3
2
1 (Meget svært)

Antal
23
11
11
8
1
3
2

Procent
39 %
19 %
19 %
14 %
2%
5%
3%

Konfidensinterval
28 % - 52 %
64 % - 85 %
11 % - 31 %
11 % - 31 %
7 % - 25 %
0,01 - 10 %
4 % - 21 %
1 % - 14 %
0,03 - 12 %
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