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Posterpræsentation på Ergo15 

Indsendt af: 

Tina Helle, Tine Bieber Lunn og Marie Bang, Ergoterapeutuddannelsen UCN.  

Fra papir til applikation – Housing Enabler som eksempel 

Både samfundet og sundhedsvæsnet har gennem de senere år øget fokus på digitalisering, for at 

modernisere og forbedre effektiviteten i den offentlige sektor (1). I ergoterapeutisk praksis er der tradition 

for, at anvende undersøgelsesredskaber til indsamling af data om blandt andet aktivitetsrepertoire, 

omgivelsesmæssige faktorer og aktivitetsudførelse. Typisk anvendes undersøgelsesredskaber i papirformat. 

I overensstemmelse med den digitale strategi (2), argumenter vi for at erstatte papirbaserede 

undersøgelsesredskaber med en digital løsning som eksempelvis en applikation. Formålet kan eksempelvis 

være at gøre dokumentationsprocessen lettere, sikre reliable data, og lette den tværfaglige 

kommunikation.  

Udviklingen og afprøvning af HE- app’en kan beskrives i to trin: 

1. Udvikling: Participatory design blev anvendt for at afdække ønsker og ideer til app’en fra forskellige 

potentilelle brugergruppers behov (3). Herefter fulgte en iterativ proces med en veksling mellem 

kodning og usability test (4, 5), og en prototype blev til. 

2. Afprøvning: Prototypen blev afprøvet af kommunale ergoterapeuter i aktuelle boligsager, i alt 35. 

Erfaring fra afprøvningen blev indsamlet løbende ved online dagbogsnotater, og afslutningsvist ved 

fokusgruppeinterview. Interviewet blev filmet, transskriberet og analyseret ud fra en 

fænomenologisk tilgang inspireret af Georgi(6)  

Når man tranformere et undersøgelsesredskab fra papir til digitalt format åbner det muligheder for 

udvikling af redskabet, f.eks. mulighed for at koble billeder til undersøgelsen, danne en samlet rapport, lave 

automatiske beregninger f.eks. pointsum og vægtet score. En app baner vejen for eksport af 

undersøgelsesdata til E-journaler og andre former for elektroniske dokumentationssystemer. Afprøvningen 

af HE- app’en har vist, at den blandt andet er nem at bruge og signalerer professionalitet og skaber 

systematik. Der er dog praktiske og tekniske udfordringer for implementeringen i praksis som eksempelvis, 

kommunernes forskellige digitale systemer og terapeuternes oplevelse af at teknologi kan skabe en 

barriere i relationen til borgeren. App’en har endvidere en række tekniske småfejl, som skal opdateres og 

der kan med fordel arbejdes mere på design. HE app’en kan downloades frit til alle android tablets på 

Google Play. 
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