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Abstract 
This project studies the implications of implementing telemedicine in rehabilitation of patients with 

COPD, and how it affects the Occupational Therapist, Physiotherapist, patient and relatives. 

 

The study is based on an auto-ethnographic approach, combined with observation studies, semi-

structured qualitative interviews, and written material. Applying a socio-technical theoretical 

approach inspired by actor-network theory (ANT) it describes the translations and replacements 

processes that telemedicine creates. 

 

It shows that introduction of telemedicine creates new types of rehabilitation, roles and 

relationships. The background for making clinical judgments changes and redistribute 

responsibilities which impact patient safety. 
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Indledning 
”Ældre skal ikke tale til en computerskærm” er overskriften på et læserbrev. Der udtrykkes her en 

bekymring for at skære ned på den personlige kontakt ved, at der i stigende grad indføres digitale 

løsninger til den ældre befolkning i en tid, hvor mange ældre har sparsom kontakt til fx offentlige 

myndigheder (Harlev, 2018). I den offentlig sektor er der i stigende grad en interesse for teknologi 

og integrering af denne i sundhedsvæsenet. Mens nogle ser skeptisk til, at teknologien vinder større 

indpas, så ser andre det som en nødvendighed for at løse de udfordringer, vi står overfor i de 

kommende år, hvor teknologien understøtter et velfærdssamfund, som bygger på hjælp til 

selvhjælp. Realiteten er, at samfundet står over for udfordringer med flere ældre mennesker, flere 

der rammes af kronisk sygdom og offentlige nedskæringer, mens sundhedsvæsenet effektiviseres. 

Antallet af personer med kronisk sygdom er størst blandt den ældre befolkning, og forventes at stige 

blandt andet grundet bedre levevilkår og behandlingsmuligheder (Thorup, 2017). I den 

velfærdsteknologiske tankegang er telemedicin et politisk prioriteret emne. Det beskrives som en 

central indsats til at løse fremtidens sundhedsydelser, i forhold til de demografiske og økonomiske 

udfordringer, som Danmark står overfor (Regeringen/KL/Danske Regioner, 2012). Digitale 

velfærdsløsninger forventes at kunne øge livskvaliteten hos borgerne samt styrke kvaliteten og 

effektiviteten i det offentlige. Anvendes de muligheder, teknologien giver os, kan fremtidens 

velfærd sikres, skriver Digitaliseringsstyrelsen (Digitaliseringsstyrelsen, 2018). 

 

Ved økonomiaftalerne i 2016 blev det aftalt, at telemedicin udbredes til mennesker med kronisk 

obstruktiv lungesygdom (KOL) med udgangen af 2019. Rehabilitering og træning er beskrevet som 

en mulighed, men ikke et krav. Regeringen udtrykte dog i forbindelse med digitaliseringsreformen, 

oktober 2018, at det går for langsomt med at udbrede telemedicinsk træning. Baggrunden for 

udbredelse af telemedicin til patientgruppen er, at den udgør en stor andel af sundhedssystemets 

samlede udgifter. Formålet er derfor at medvirke til mulige positive effekter, blandt andet af 

samfundsøkonomisk karakter (Sundhedsstyrelsen, 2017). Visionen er, at patienter med KOL skal 

opleve en større tryghed og fleksibilitet i behandlingen, færre indlæggelser, en øget livskvalitet, 

gøre det nemmere for den enkelte at tage aktivt del i egen behandling samt større sygdomsindsigt 

(Fælles Udbud af Telemedicin (FUT), 2018). Telemedicin og patientinddragelse er prioriterede 

områder på Regionshospitalet Horsens. I Region Midtjylland er den digitale strategi samarbejde, 

samskabelse og på patientens præmisser. Med fokus på at inddrage patienterne for at give en tryg 

behandling over afstand. Det anbefales, at rehabilitering foregår ved fremmøde, da tæt kontakt og 
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netværksdannelse er vigtig. Der gives dog forslag til afprøvning af telemedicinsk rehabilitering til 

de borgere, der ikke har mulighed for fysisk fremmøde (Sundhedsstyregruppen, 2017). Fysio- og 

Ergoterapien på Regionshospitalet Horsens udførte i 2017-2018 et kvalitetsudviklingsprojekt i 

forhold til telemedicinsk træning til den svageste gruppe af patienter med KOL. Februar 2019 

startede et nyt tilbud, hvor den traditionelle patientskole, lungeskole, nu kun udbydes som 

telemedicinsk lungeskole. Baggrunden var, at tilslutningen til lungeskolen er betydeligt reduceret, 

samtidig med, at en større del af den ambulante rehabilitering er flyttet fra region til kommune, som 

led i strukturelle ændringer. Den telemedicinske lungeskole bygger på samme principper og 

antagelser som patientskolekonceptet, som beskrives senere i opgaven. Telemedicin omtales ofte 

som et redskab til monitorering af patientens værdier, men også til videokonsultationer mellem 

sundhedsprofessionel og patient. I denne opgave skal telemedicin derudover forstås som et 

pædagogisk værktøj til formidling af undervisning og træning. 

 

Problemformulering 
Telemedicin er et prioriteret område på flere niveauer med mange forskellige interessenter. I de 

seneste år har jeg haft en stigende interesse for telemedicin. Formålet med opgaven er at analysere 

hvilken indvirkning, indføring af telemedicin får for både patient, pårørende og de 

sundhedsprofessionelle. Opgaven har til hensigt at beskrive praksis, og de forskydninger 

indførelsen af telemedicin skaber for herigennem at forbedre kvaliteten af det eksisterende tilbud. 

Det leder frem til følgende problemformulering: 

 

Hvilken betydning har implementeringen af telemedicin i rehabiliteringspraksissen omkring 

patienter med KOL for ergo- og fysioterapeut, patient og pårørende? 

 

Indledningsvis begrundes valg af forskningsmetoder og informanter. Herefter følger en beskrivelse 

af projektets fokusområde, hvor jeg ønsker at gå fra et mere overordnet plan ned til det nære 

praksisfelt. Det første afsnit omhandler teknologi og humanistisk sundhedsvidenskab og efterfølges 

af en historisk indføring i feltet. Hernæst en autoetnografisk beskrivelse i forhold til indføring af 

telemedicin i praksis, efterfulgt af en beskrivelse af det konkrete praksisfelt. Herefter en beskrivelse 

af det teoretiske grundlag, hvor aktør-netværksteorien (ANT) præsenteres sammen med udvalgte 

begreber. Efter dette følger analyse, diskussion og konklusion. 
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Metodebeskrivelse 
Denne opgave er i udgangspunkt en empirisk opgave, hvor der er anvendt kvalitative 

forskningsstrategier til indhentning af egen empiri for at bearbejde den beskrevne problemstilling 

og analysere praksis. Der er anvendt forskellige metoder til undersøgelse af praksisfeltet. 

 

Valg af forskningsmetoder 

Under udformning af undersøgelsesdesign og indhentning af empiri har jeg hentet inspiration fra 

det teoretiske grundlag, aktør-netværksteori (ANT). Dette med sigte på at opnå en nuanceret 

forståelse af, hvordan teknologier og mennesker sammen skaber en virkelighed ved en gensidig 

påvirkning og konstruktion ved de samfunds- og organisatoriske forandringer der sker (Jensen C. 

B., STS, 2015). Overordnet kan den teoretiske indgangsvinkel beskrives som en socio-teknisk 

analyse af det udforskede praksisfelt. Det sociale liv og teknologien opfattes her ikke som adskilte 

størrelser. I stedet studeres relationerne, der forbinder sociale og teknologiske ting (Huniche & 

Olesen, 2014). Metodisk har jeg en interesse for relationer mellem menneskelige og teknologiske 

aktører. ANT anvendes som teoretisk analyseramme ved brug af begreber fra teorien, hvor jeg har 

haft særligt fokus på translationer og kortlægning af aktører. Et velegnet tidspunkt at studere 

teknologi er, mens det er i færd med at blive implementeret, og alle de løse ender stadig er synlige. 

Når teknologien fungerer og er stabiliseret i en arbejdsproces, er det sværere at se det arbejde, der 

udføres omkring teknologien for at gøre den velfungerende. ANT egner sig derfor til studier af 

komplicerede relationer mellem mennesker, ting, teknologi og samfund (Huniche & Olesen, 2014). 

Yderligere introduktion til ANT kommer i et senere afsnit. 

 

En metodologisk udfordring er, at jeg, som sundhedsprofessionel, både er indlejret i fællesskabet, 

samtidig med, at jeg med denne opgave ønsker at observere det udefra. Der er derfor foretaget et 

valg om at tage udgangspunkt i autoetnografien, hvor jeg tager afsæt i personlige erfaringer som på 

denne måde gøres til genstand for observation, refleksion og undersøgelse. Der findes forskellige 

typer af autoetnografi. Der er valgt den indgangsvinkel, der kaldes fuldkomment medlemskab, 

forstået på den måde, at jeg på forhånd er medlem af det fælleskab, der studeres. Allerede erhvervet 

viden gøres til forskningsobjekt (Baarts, 2015). Fremstillingen af denne beskrivelse er udarbejdet 

ud fra evalueringsrapporten for teletræningsprojektet fra perioden 2017-2018, sammenholdt med 

egne noter og refleksioner over forløb. Egne erfaringer og antagelser anvendes som udgangspunkt 

for viden, for at fremhæve de tendenser området er formet af. Gennem denne udarbejdelse skabte 
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jeg et fundament for yderligere undersøgelse af bestemte temaer med inspiration fra ANT, som 

dannede rammerne for de øvrige kvalitative undersøgelser. 

 

Det øvrige empiriske materiale er indhentet ved hjælp af deltagerobservation, suppleret med 

semistrukturerede interviews, samt skriftligt materiale1. Af skriftligt materiale har jeg valgt at tage 

udgangspunkt i ”Patientinformation om den telemedicinske lungeskole” samt ”Indkaldelsesbrev og 

patientvejledningen”. Jeg har valgt dem, da de beskriver og former den praksis, der undersøges. De 

er handlingsanvisende og vejledende. Deltagerobservation er en kvalitativ forskningsmetode 

indenfor det humanistiske og samfundsvidenskabelige felt. Det er en kombination af, at man er 

deltagende i en praksis, men samtidig betragter den uden at deltage (Szulevicz, 2015). Det giver 

mig mulighed for at studere praksis på en anden måde end andre kvalitative indgangsvinkler, da 

feltet åbnes op og muliggør en anden indsigt i det observerede. Det kan skabe betingelser for at 

stille de rigtige spørgsmål, når undersøgelsen suppleres med et interview. Metoden kan indfange 

forhold, der er utilgængelige ved andre kvalitative metoder. Den er velegnet til at beskrive og 

analysere lokale, situerede, materielle, relationelle og sociale aspekter af menneskelig praksis 

(Szulevicz, 2015). I det konkrete praksisfelt har jeg særligt haft fokus på de sociale materielle 

situationer, der kunne udspille sig. Der er foretaget deltagerobservationer i Fysio- og Ergoterapien, 

hvor jeg kender arbejdsgangen, og i patientens eget hjem. Begge steder er valgt for at opnå et mere 

nuanceret billede af problemstillingen. Under observationerne har jeg løbende taget feltnoter, 

samtidig med, at der er anvendt et observationsskema2. I udformningen af observationsskemaet er 

der hentet inspiration fra det teoretiske grundlag. Der er noteret væsentlige begivenheder; 

interaktionssekvenser; hvilke aktører3 der er i spil. Jeg har beskrevet konkrete handlinger, uden at 

de er tillagt nogen værdi. Ved hver af observationerne er det materielle og fysiske set up tegnet. 

Dette er i efterforløbet anvendt, for lettere at kunne genkalde mig de enkelte situationer. 

 

Under observationsstudierne var der uformelle og løst strukturerede samtaler, hvoraf enkelte blev 

suppleret med kvalitative interviews, der gav mig mulighed for at høre om interviewpersonens 

oplevelser i forhold til mødet med teknologien, måden at modtage eller give undervisning og 

træning på. Interviewene blev udført som semistrukturerede interviews ud fra en tematisk opbygget 

                                                
1 Bilag 1: Patientinformation og bilag 2: Indkaldelsesbrev og patientvejledning. 
2 Bilag 3: Observationsskema - eksempel. 
3 Aktører her forstået som både humane og ikke-humane aktører.  
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interviewguide4. Med inspiration fra det valgte teoretiske grundlag spurgte jeg ind til oplevelsen af 

det materielle og fysiske rum, samt håndtering af teknikken. Der er udarbejdet en interviewguide til 

henholdsvis fysio- og ergoterapeuten samt patienten, da enkelte spørgsmål varierede. Efterfølgende 

er der foretaget transskription af interviews. I forhold til de transskriberede interviews, det skriftlige 

materiale og feltnoterne har jeg i efterforløbet analyseret og fortolket ud fra en beskrivende analyse. 

Der er anvendt en deskriptiv indgangsvinkel, hvor der er beskrevet hændelser, praksisser og 

oplevelser inden for det observerede praksisfelt (Szulevicz, 2015). Der er arbejdet med beskrivende 

koder, mønsterkoder og kategorier. 

 

Informanterne 
Undervejs måtte jeg lave justeringer, da det var svært at lave aftaler med patientgruppen. Der er 

hentet empiri fra 2 skriftlige vejledninger. Der er udført 8 deltagerobservationer, 2 

semistrukturerede interviews med henholdsvis en ergo- og fysioterapeut og 2 semistrukturerede 

interviews med patienter, hvor en pårørende supplerede i det ene interview. 

Deltagerobservationerne favner træning og undervisning i gruppe samt den individuelle kontakt. De 

favner direkte observationer i det fysiske rum, men også indirekte observationer via skærm, hvor 

der var flere aktører tilstede. Alle parter har underskrevet en samtykkeerklæring5. Informanterne er 

valgt ud fra deres tilknytning til feltet, da de har en særlig viden og erfaring på området. Til trods 

for, at det er et mindre studie, kan det give indblik i de handlinger, forskydninger og interaktioner i 

aktør-netværket der sker ved indføring af telemedicin. I de følgende afsnit vil der være en indføring 

i feltet. 

 

Teknologi og humanistisk sundhedsvidenskab 
Ved første øjekast vil man nok tænke teknologi og humanisme som to uhomogene størrelser, der 

ikke har meget med hinanden at gøre. Humanistisk sundhedsforskning beskrives ofte som 

praksisforskning, og har som mål at bidrage til, at en given praksis kan beskrives mere dækkende 

og udvikles (Dreier, 1996). Undersøgelser må inddrage brugerne, både patient og 

sundhedsprofessionel. Sundhedsvæsenet implementerer i stigende grad brugerinddragelse. Den 21. 

marts 2019 deltog jeg på konferencen ”En telemedicinsk rejse mod patientens sundhedsvæsen”, 

                                                
4 Bilag 4: Interviewguide til henholdsvis patient, ergo- og fysioterapeut. 
5 Bilag 5: Samtykkeerklæring til deltagerobservation og interview. Bilag 6: Samtykkeerklæring til deltagerobservation.  
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hvor også patientinvolvering og brugerinddragelse italesættes i forhold til det telemedicinske 

område. Der tales om samskabelse, fælles beslutningstagen og digitalisering på patientens 

præmisser. 

 

Ved indføring af ny teknologi må man forstå hvad teknologi er. Begrebet teknologi stammer fra det 

græske ord techne, og betyder håndværk eller praksis, og ses først senere i betydningen som 

redskab (Esbensen & Nickelsen, 2017). Teknologi er et udtryk for mange fænomener. En universel 

og entydig definition er ikke mulig, da den enten vil blive for snæver eller for bred. Teknologi i 

forhold til sundhedspraksis, må ses som et vagt begreb, hvor der er tilfælde, hvor begrebets 

anvendelse er ubestemt (Olesen & Huniche, 2014). Det kan være i situationer, hvor det er uklart om 

noget anses som værende en teknologi. En definition af teknologi som noget materielt, hvor det ses 

som redskaber, maskiner og andet udstyr, indfanger ikke altid begrebet. Men definitionen af 

teknologi er mere end det. Det er i samspillet mellem de mennesker, der skal bruge og vedligeholde 

det, at noget bliver til teknologi (ibid.). Det socio-tekniske system og brugskonteksten er derfor 

vigtige dele i karakteristikken af teknologi. Enhver definition er ikke neutral, men afspejler 

opfattelser af, hvordan verden ses. Jeg forstår teknologi som et historisk frembragt og kulturelt 

indlejret fænomen. Begrebet teknologi må ses i en bredere betegnelse end som et redskab, og må 

ses som noget der anvendes af mennesker i situerede praksisser6. Teknologi leder her til bevægelse, 

forandring og læring (Esbensen & Nickelsen, 2017). Begrebet teknologi skal derfor ikke forstås 

som noget neutralt, da den gør noget ved de processer, som den indgår i. Teknologier er dog kun 

effektive, når de anvendes på den rigtige måde. Bruno Latour har studeret de ikke-menneskelige 

aktørers selvstændige sociale roller og anvender blandt andet døre som et eksempel, hvor man 

gennem brugen af dem, udvikler og lærer (Latour B. , 1992). Latours pointe er, at teknologien skal 

analyseres på samme måde som mennesket og advokerer for en måde at forstå sociale relationer på 

ved at teknologien også kan have indflydelse på vores liv. 

 

Science-Technology-Society Studies (STS) er et nyere felt inden for den humanistiske 

sundhedsforskning, der samlet set interesserer sig for at studere samfund, videnskab og teknologi. 

Denne indgangsvinkel er relevant for den humanistiske sundhedsforskning, da store dele af 

sundhedsområdet er kendetegnet ved en evidensbaseret og videnskabelig holdning og af, at 

                                                
6 Ved situerede praksisser forstås, at læring ikke kun er kognitiv, men at mennesker lærer i sociale og fysiske praksisser, 
hvor der læres i relation til de fællesskaber og materielle betingelser, de indgår i (Esbensen & Nickelsen, 2017).   
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teknologi spiller en væsentlig rolle (Elsass & Lauritsen, 2006). Guidelines, anbefalinger, nationale 

kliniske retningslinjer og andet skriftligt materiale, der alle, som teknologier, også former praksis 

og får os til at handle. For som Latour skriver, så kan skriftsproget udtrykke ideer, meninger og 

egenskaber, der får brugeren til at handle på en bestemt måde (Latour B. , 1992). 

 

Teknologien spiller en væsentlig rolle historisk, men også i samtidens sundhedsvæsen. Nutidens 

sundhedsarbejde er tæt forbundet med anvendelse af teknologi og som ansat i sundhedsvæsenet 

arbejder man ikke kun med mennesker, men lige så vel med teknologi, som man skal kunne 

beherske. Omvendt kommer man som patient også i berøring med teknologi i kontakten til 

sundhedsvæsenet. Teknologiens fremtrædende position i et arbejdsfelt, der traditionelt ikke har 

tænkt teknologien ind, udfordrer den praksis vi kender. Men netop en kobling mellem teknologi og 

humanistisk sundhedsvidenskab vil give den humanistiske sundhedsforskning mulighed for at 

afdække nye og andre sider af sundhedsarbejdet (Elsass & Lauritsen, 2006). Der er ikke behov for 

en teknologisk determinisme, altså en forestilling om at teknologien sætter dagsordenen for vores 

handlinger (Olesen & Huniche, 2014), men behov for en forståelse af, at teknologi er indlejret i 

praksis og altid har været en del af denne. For at forstå samtiden, og hvordan den er formet, er det 

relevant at rette blikket tilbage i tiden. I det følgende vil der være et historisk rids af det valgte 

praksisfelt. 

 

En historisk indføring i praksisfeltet 
Den rehabiliterende indsats er vigtig, da en stor del af befolkningen, som er ramt af kronisk 

sygdom, vil føle sig hæmmet i en eller anden grad i hverdagen. Formålet med rehabilitering er, at 

støtte det enkelte menneske med nedsat funktionsevne i et meningsfuldt og selvstændigt liv med 

bedst mulige funktionsevne. Rehabiliteringen baseres på hele borgerens livssituation og består af en 

koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats (MarselisborgCentret, 2004) 

(Sundhedsstyrelsen, 2018). Historisk er involvering af patienter i forhold til egen sundhed ikke nyt. 

I dag fordrer deltagelsen en høj grad af frivillighed, men historisk har der været tale om 

foranstaltninger i forhold til påbud og forbud (Forchhammer, 2010). Patientoplysningen fremstod 

tilbage i 1700-tallet som et direktiv og en paternalistisk praksis rettet mod befolkningen, fremfor 

den enkelte. Først i 1900-tallet retter det sig mod øget inddragelse af patienten, men efter 2. 

verdenskrig sker en grundlæggende ændring. Oplysningen til befolkningen bliver mere 
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individorienteret. Behandling og forebyggelse ses nu som et statsligt ansvar, som den enkelte borger 

har en ret til (ibid.). Sundhedsvæsenets opgave bliver at yde en service, som bidrager til, at alle 

borgere får mulighed for at deltage i samfundet og leve deres eget liv. Forstået ud fra 

grundlæggende værdier som den individuelles frihed, frihed fra tvang, men også frihed til deltagelse 

og udfoldelse af personlige værdier. Velfærdsstaten bygger grundlæggende på traditionelle værdier 

som retfærdighed, fri og lige adgang til behandling for sygdom (Jensen U. J., 2018). 

 

”Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of 

disease or infirmty” er WHO’s definition af sundhed fra 1946 (Larsen, 2017, s. 2). Den bygger på 

en større forståelse og grundlæggende menneskelig ret til sundhed. En egentlig helbredelse af KOL 

er ikke muligt, men symptomerne kan lindres, forværringer kan udskydes og vedligeholdelse af 

funktioner ved viden, behandling, træning og livsstilsændringer træder frem. Det handler ikke om 

fravær af sygdom, men om at leve med den. Rehabilitering omfatter indsatser rettet mod patientens 

funktionsevne, herunder blandt andet patientuddannelse (Sundhedsstyrelsen, 2018). 

Patientuddannelsen er et struktureret uddannelsesforløb, der er individuelt rettet mod patienten eller 

grupper af patienter og eventuelle pårørende og beskrives ofte som ”skoler”. Målet er at styrke 

patientens egenomsorg og evne til at mestre hverdagens aktiviteter ved at give viden og 

kompetencer til at mestre livet med en kronisk sygdom, herunder en forståelse af behandlings- og 

forebyggelsesmuligheder (ibid.). Målet søges opnået gennem understøttelse af patientens 

handlekompetencer og sundhedskompetencer, sidstnævnte kaldet ”health literacy”. Begrebet health 

literacy er af den australske professor, Don Nutbeam, inddelt i tre niveauer. ”Functionel health 

literacy” der indebærer læse- og skrivefærdigheder, en basal viden om sundhed, evnen til at tilegne 

sig og forstå viden. ”Kommunikativ/interagerende health literacy” der stiller krav til kognitivt at 

kunne uddrage information og mening fra kommunikation. Samt ”kritisk health literacy” der er de 

mere avancerede kognitive færdigheder, der sammen med sociale færdigheder anvendes til at 

omsætte information til kontrol over eget liv. Det handler her om evnen til at handle på den 

erhvervede viden. Der ses en nær sammenhæng mellem kritisk health literacy og empowerment, 

hvoraf empowerment kan figurer både som mål og middel i at opnå sundhedskompetencer 

(Sundhedsstyrelsen, 2009) (Maindal & Vinther-Jensen, 2016).  

 

I 1950’erne ses de første eksempler på gruppebaseret patientundervisning i USA. Begrundelserne 

for indførelse var rettet mod ressourcebesparelse og effektivitet, men fordele som at dele erfaringer 



 

 12 

og viden deltagerne imellem nævnes også. Patientskolen tager yderligere form i 1980’erne, hvor der 

ses en mere systematisk opbygning af undervisningen (Forchhammer, 2010). I dag er KOL-

rehabiliteringen defineret som en helhedsorienteret, men individuelt planlagt indsats, der har til 

formål at genoprette og vedligeholde patientens fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau 

(Sundhedsstyrelsen, 2018). 

 

Samtidig sker der en teknologisk udvikling af den rehabiliterende indsats. For at forstå udviklingen 

er det relevant at forholde sig til teknologiens rolle i sundhedspraksis. Indføring af ny teknologi har 

historisk medført transformationer som ændret sygdomsopfattelse, ændrede roller for patienter og 

sundhedsprofessionelle. I 1879 ses en drøftelse af teleteknologiens mulighed på baggrund af at en 

familielæge anvendte telefonen til diagnostik af et barn. Herefter fortsatte udviklingen af 

teleteknologien for at kunne tilbyde den medicinske hjælp på afstand (Thorup, 2017). Samtid, 

kultur og sundhedsfaglig praksis skal være klar til at modtage og anvende ny teknologi. De roller, 

som teknologien spiller, kan ikke forstås uden for de historiske rammer. Telemedicin er en 

sundhedsfaglig ydelse på afstand og anvendtes for første gang i 1969 på en konference for 

ergoterapeuter. Der ses en udvikling på det telemedicinske felt, blandt andet drevet af den 

amerikanske rumfartsorganisation NASA som leverer sundhedsydelser til astronauterne i rummet. I 

1998 tildeltes et rehabiliteringscenter, i USA, penge til videre udvikling af telerehabilitering 

(Damkjær & Frandsen, 2017). I Danmark blev teknologi sat på dagsordenen af regeringen i 1983, 

og er i dag yderligere udbygget af den offentlige digitaliseringsstrategi (Thorup, 2017). I 2013 

nævnes digitale løsninger for træning og rehabilitering som en mulighed (Damkjær & Frandsen, 

2017). I modsætning til telemedicin er begrebet telerehabilitering af nyere dato og der er endnu ikke 

enighed om en definition (ibid.). Telerehabilitering kan forstås som en rehabiliterende, 

forebyggende og behandlende ydelse over afstand gennem anvendelse af informations- og 

kommunikationsteknologi, og har en intention om at understøtte og motivere borgernes aktiviteter 

hen mod en mere hensigtsmæssig sundhedsmæssig adfærd (Winkel & Damkjær, 2017). Dette 

stemmer overens med tankegangen bag patientskolen, hvor målet med den rehabiliterende indsats er 

at give patienten redskaber til at mestre livet med KOL.  

 

Historisk set har patientrollen ændret sig fra at være underlagt den paternalistiske tilgang til en 

ændret forventning til patientens rolle i det 20. århundrede. Patientrollen har været underlagt en 

transformation (Olesen & Huniche, 2014). Sundhed er ikke bare fravær af sygdom, men en tilstand 
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der kræver aktiv handling fra det enkelte individ (Forchhammer, 2010). Der stilles krav om, at den 

enkelte skal bidrage til egen sundhed. Historisk er velfærdsstatens sundhedsvæsen præget af 

oplysning og dannelse af patienter. En sundhedsfremmende proces med en forestilling om, at det 

gode liv er ensbetydende med et ønske om at være aktiv (Forchhammer, 2010). Ved indføring af 

telemedicin er en antagelse, at man kan reducere de offentlige udgifter blandt andet ved, at borgeren 

gennem en bedre forståelse for egen sygdom bliver i stand til at mestre symptomer og undgå 

indlæggelser. Forestillingen om tilstedeværelse af patient og sundhedsprofessionel i samme rum 

udfordres dog ved den telemedicinske lungeskole. En forestilling, der leder mig frem til den 

autoetnografiske beskrivelse af praksisfeltet. 

 

Indføring af telemedicin i praksis 
”Det gav mig lyst til livet. Helt konkret har det givet mig redskaber til bedre vejrtrækning” sagde 

hun i telefonen. Jeg var i gang med evaluering af vores teletræningsprojekt og ringede rundt til de 

patienter, der havde deltaget i den telemedicinske træning. Et projekt hvor patienter med svær KOL 

havde modtaget vejledning og træning via skærm. I 2016-2017 var der tale om indførelse af 

telemedicin som eventuel erstatning for patientskolen. På daværende tidspunkt havde jeg været 

tilknyttet lungeskolen gennem ca. 10 år som ergoterapeutisk underviser. Jeg mærkede en naturlig 

skepsis og indre modstand mod indførelse af teknologien. Evidensen var og er fortsat sparsom på 

området og tanken strejfede mig, om ikke det blot var endnu en effektiviseringsstrategi? Hvordan 

kan man indfange ergoterapeutiske kernebegreber som aktivitet og deltagelse? Hvad sker der med 

kontakten mellem patient og ergoterapeut? Man bliver frataget nogle sanser i sin terapeutiske 

intervention i mødet med patienten via en skærm, men mon andre sanser skærpes ved den nye 

teknologi? Samtidig fornemmede jeg en indre fascination af teknologien og hvad den ville kunne 

udrette i mødet med patienten. Jeg besluttede mig derfor tidligt for ikke at se passivt til, men at 

blande mig i udviklingen med mulighed for at præge den. I de seneste år har jeg været optaget af 

telemedicin og hvilken betydning det har for praksis. Min forforståelse er præget af, at jeg har været 

med i udviklingen af tilbuddene. Jeg har delt bekymringer, men er også blevet positivt overrasket 

over hvad telemedicin har kunnet udrette i enkelte tilfælde, hvor den var i stand til at understøtte og 

styrke den enkelte patient i øget uafhængighed og mestring af hverdagens aktiviteter. Jeg har dannet 

egne erfaringer, der er delt i en arbejdsgruppe, hvor det nye tilbud om telemedicinsk lungeskole er 

justeret, tilpasset og bygget op på ny. Lokalt har jeg siddet med i en tværfaglig netværksgruppe for 
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telemedicin. Undervejs i dette speciale er jeg tilknyttet en regional arbejdsgruppe for ergo- og 

fysioterapeuter, som arbejder på at levere indhold og form til målrettet læringsforløb for at 

understøtte fysio- og ergoterapeutens digitale kompetencer. 

 

I det følgende vil jeg forsøge at indfange bekymringer, viden, erfaringer og justeringer, der har 

præget udviklingen indtil nu. Lad os gå tilbage til situationen, hvor jeg var i gang med evalueringen. 

Den svageste gruppe af mennesker med KOL kan være begrænset af deres lungesygdom i en sådan 

grad, at der kan være risiko for angst og social isolation. Mange overskuer ikke og har end ikke luft 

til at udføre basale hverdagsaktiviteter. Der er en tendens til, at målgruppen fravælger tilbud om 

træning af forskellige årsager. Projektet viste, at patienterne var glade for at træne i eget hjem via 

skærm, men oplevede samtidig, at det var svært at blive presset fysisk nok via skærm. Det blev der 

efterfølgende arbejdet med ved at udlåne træningsudstyr til patienten, så de havde de nødvendige 

remedier til rådighed. 

 

Jeg havde en forventning om, at teknologien ville virke fremmedgørende på kontakten, men den 

antagelse kunne jeg ikke genfinde i praksis. Jeg oplevede mere nærvær og en intens kontakt med 

patienten ligesom der blev stillet større krav til min faglighed end i det tilsvarende tilbud om 

patientskole. En antagelse jeg ønskede at forfølge i mine interviews. Der var udfordringer af teknisk 

karakter. Systemet stillede krav til kompetencer som den enkelte patient og terapeut måske ikke 

besad. Enkelte patienter følte sig klemt ved ikke at kunne finde ud af den tekniske del. Der var tvivl 

om patient og sundhedsprofessionel besad de rette tekniske kompetencer. I efterforløbet blev der 

udarbejdet vejledninger for at understøtte den enkelte i brugen af teknologien. Derudover er 

patienten ved opsætning af udstyr i hjemmet blevet vejledt og har afprøvet brugen af det tekniske 

udstyr ved en medarbejder. 

 

Den telemedicinske træning var et tilløbsstykke, også i patienternes eget hjem. Vi havde flere 

eksempler, hvor familie og venner var inviteret til at overvære det. Vi var ikke altid bekendt med, at 

der sad andre i rummet, førend vi kunne høre en ekstra stemme, eller et andet ansigt viste sig på 

skærmen. Det gav efterfølgende anledning til refleksion af etisk karakter i arbejdsgruppen. For 

hvem lytter egentlig med, når vi kun kan se hvad der sker på skærmen? Hvem deler vi viden med, 

og hvem deler patienterne deres erfaringer med? Der er efterfølgende udarbejdet en praksis, hvor 

der ved hver telekonsultation præsenteres, hvem der er med. Der er i efterforløbet arbejdet med 



 

 15 

ovenstående problematikker. Viden fra evalueringen er anvendt til at tilpasse, justere og opbygge 

tilbuddet om telemedicinsk lungeskole på ny. Den erfaring og viden, som jeg har opnået igennem 

mit arbejde med telemedicin, har fået mig til at stille spørgsmål, der ledte mig frem til de temaer, 

der har dannet rammen for opbygningen af interviewguiden. I det følgende afsnit vil der være en 

introduktion til det konkrete praksisfelt. 

 

Den telemedicinske lungeskole 

Formålet er, at patienten opnår større viden om og forståelse af KOL, at få støtte og rådgivning til 

ændring af livsstil, at få redskaber til hverdagen, at lære egen formåen og begrænsninger at kende, 

at øge sin almene træningstilstand, at skabe et netværk til andre i samme situation, at forebygge 

indlæggelser7. Er patienten motiveret for at deltage i tilbuddet og opfyldes inklusionskriterierne8 

kontaktes patienten af en medarbejder, der kommer ud og sætter udstyret op. I samme omgang er 

der en introduktion, vejledning og afprøvning af udstyret. Patienten har forud for mødet modtaget et 

indkaldelsesbrev med tider, hvori der er en skriftlig vejledning til brugen af systemet9. Tilbuddet 

løber over 12 uger, 2-3 gange om ugen10. Ved første og afsluttende kontakt mellem patient og 

sundhedsprofessionel møder patienten op på hospitalet. Patienten introduceres til forløbet, modtager 

undervisningsmappe og træningsudstyr. Samme dag udføres der en undersøgelse ved henholdsvis 

ergoterapeut og fysioterapeut. Den ergoterapeutiske undersøgelse tager udgangspunkt i patientens 

egen hverdag, hvor patienten opstiller mål for hvad, der skal arbejdes med i forløbet. Efter 

vejledning og instruktion ved fysioterapeuten udføres der tests, der anvendes til at sætte niveauet for 

træningen. Ved den afsluttende kontakt foretages evaluerende og afsluttende undersøgelser. Den 

øvrige kontakt mellem patient og sundhedsprofessionel foregår kun via en skærm, hvor man kan se 

og høre hinanden. Træning og undervisning foregår i gruppe, hvor de er flere på skærmen samtidig. 

Antallet af individuelle gange afhænger af den enkelte patients behov. I de individuelle forløb11 

arbejder patienten med egne mål. Dette var en kort introduktion til det konkrete praksisfelt. I det 

følgende afsnit vil der være en indføring i det valgte teoretiske grundlag. 

 

                                                
7 Bilag 1: Patientinformation.  
8 Bilag 7 for inklusions- og eksklusionskriterier.  
9 Bilag 2: Indkaldelsesbrev og patientvejledning. 
10 Bilag 8: En oversigt over hele det telemedicinske forløb.  
11 For illustration se bilag 9: Det ergoterapeutiske telemedicinske forløb.  
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Teoretisk grundlag 
Science-Technology-Society Studies (STS) er overordnet en tilgang eller et forskningsfelt, der er 

optaget af forholdet mellem samfund, videnskab og teknologi (Huniche & Olesen, 2014). STS har 

en bred og mangesidet karakter, hvor der findes en række forskellige positioner, som har fælles og 

almene opfattelser af, at samfund, videnskab og teknologi altid er forbundne. Den kan beskrives 

som en ramme for et heterogent felt af forskningstilgange (Jensen, Lauritsen, & Olesen, 

Introduktion, 2007). I det følgende vil aktør-netværksteorien (ANT), der er en central STS-tilgang, 

blive præsenteret. 

 

Aktør-netværksteori (ANT) 

Teorien er udviklet i samspil og konflikt med andre teorier. ANT er en teori om teorier, men 

samtidig en teori om teknologi, videnskab, sociale aktører, samfund, natur og magt, der tilsammen 

analyseres med samme begrebsramme (Jensen T. E., 2005). En central antagelse er, at analyser skal 

være symmetriske. Antagelsen om hvad eller hvem der handler i en given situation skal fralægges. 

Forskellige perspektiver skal betragtes symmetrisk, da det ene udsagn ikke er mere rigtigt end det 

andet (Elsass & Lauritsen, 2006). Ved beskrivelse af sociale og tekniske områder skal der ikke 

ændres sprogbrug (Kroustrup & Olesen, 2007). Det undersøgte betragtes symmetrisk med sigte på 

en mangesidet forståelse af, hvorledes virkeligheden skabes. ANT blev startet omkring 1980’erne af 

Bruno Latour og Michel Callon, der er franske samfundsforskere, samt den engelske sociolog John 

Law som et oprør med traditionelle sociologiske analyser, med antagelsen om, at mennesker er de 

eneste aktører i den sociale verden. ANT argumenterer derimod for, at man ikke kan skelne mellem 

menneskelige og ikke-menneskelige aktører, når de sociale handlinger beskrives. Teorien er af den 

overbevisning, at tingene også handler i det sociale rum (Huniche & Olesen, 2014). Den ønsker at 

udelukke enhver fortolkning af verden, hvor mennesker og ting bliver delt op i prædefinerede 

kategorier (Kroustrup & Olesen, 2007). ANT tager således ikke afsæt i en defineret social orden, fx 

samfund og kultur. Samtidig benægter den heller ikke at denne orden findes, men ser den som 

strukturer og netværk. 

 

Den teoretiske retning er blandt andet inspireret af videnskabsteoretikeren og filosoffen Thomas 

Kuhn (1922-1996), semiotikken, antropologien, laboratoriestudierne og de videnskabssociologiske 

studier, der voksede frem i 1970’erne (Jensen T. E., 2005). Kuhns pointe bliver beskrevet som, at 

videnskaben ikke erkender naturen som den er, men at videnskabens erkendelse af naturen er styret 
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af paradigmer. Paradigmer der sætter grænser for, hvad man kan se, og hvilke spørgsmål man kan 

stille (ibid.). ANT har en dynamisk tilgang til beskrivelsen af de komplicerede relationer mellem 

teknologi, mennesker og samfund (Huniche & Olesen, 2014), og hvorledes disse gennem gensidig 

konstruktion former en virkelighed. Den er optaget af at beskrive sociale handlinger i netværk eller 

kæder af relationer (Huniche & Olesen, 2014). For yderligere forståelse præsenteres udvalgte 

centrale begreber. 

 

Udvalgte begreber 

Et centralt begreb i ANT er begrebet aktør eller aktant, der er et semiotisk begreb. I semiotisk 

sammenhæng bruges begrebet ”aktør” om selve personen, mens ”aktant” anvendes om de 

forskellige funktioner, en person kan have. I ANT er denne differentiering dog ikke fremtrædende. 

Begrebet aktør anvendes synonymt med aktant (Kroustrup & Olesen, 2007), og begrebet fremstår 

mere som en betegnelse for noget, der handler. En kilde til forståelse af begrebet er inspireret af den 

franske sprog- og litteraturforsker Algirdas-Julien Greimas’ (1917-1992) aktantmodel, som 

illustrerer en grundlæggende opbygning af mange fortællinger. Greimas skildrede, at bestemte 

aktanter går igen i mange historier. Ofte er det mennesker, der tildeles en rolle til at udfylde en 

funktion, men det kan også være ting eller abstrakte størrelser (ibid.). Der er således tale om 

menneskelige og ikke-menneskelige aktører. En aktør skal ikke ses som et isoleret rationelt individ 

eller enhed, der handler af sig selv. Alle aktører får derimod aktørstatus via de relationer, de har til 

andre aktører (Huniche & Olesen, 2014). Således er en semiotisk aktør ikke defineret i kraft af sig 

selv, men i kraft af den handling andre tilskriver dem (Jensen T. E., 2005). Aktører forudsættes at 

være dynamiske og foranderlige. De indgår i relationer og danner netværk. Nogle netværk og 

relationer kan være flygtige, mens andre er af længere varighed (Jensen C. B., STS, 2015). En aktør 

må således ses i relation til sit netværk, hvoraf den vil blive defineret. Aktøren forstås som en 

materiel, semiotisk og relationel figur. I denne opgave vil aktør og aktant blive anvendt synonymt. 

 

Begrebet netværk er centralt i ANT. Frem for at fokusere på en homogen verden, fokuseres der i 

ANT på de heterogene netværk. Et netværk der består af mange forskellige relationer, typer af 

aktører, der alle er forbundet indbyrdes i netværket (Jensen T. E., 2005). Det moderne samfund kan 

ikke beskrives uden at anerkende, at de har en trævlet og trådlignende karakter, der aldrig kan 

indfanges af begreberne om niveauer, lag, strukturer eller systemer. Fremfor at tænke i overflader, 

tænkes der her i punkter og forbindelser (Latour B. , 1996). Der skelnes ikke til størrelse, stabilitet 
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og varighed og både småt, stort og det almene kan inkluderes som netværk (Jensen T. E., 2005). 

Det udtrykkes af Bruno Latour som, at et netværk er aldrig større end et andet; det er simpelthen 

længere eller mere intens forbundet (Latour B. , 1996, s. 51). Det ses som et net af forbindelser 

uden en fastlåst struktur. Begrebet aktør kan betegnes som et knudepunkt i netværket (Jespersen, 

2007). Netværket formes og er derved foranderligt. Det dannes gennem en konstant 

sammenvævning af menneskelige og ikke-menneskelige aktører i forskellige knuder og forbindelser 

(Kroustrup & Olesen, 2007). Et stabilt netværk kan beskrives som en blackbox. En blackbox er en 

afgrænset enhed, som reagerer forudsigeligt på bestemte input, men hvis indre mekanisme er 

usynlig (Jensen T. E., 2005). En blackbox betegner noget der er stabilt, pålideligt og uproblematisk 

(Huniche & Olesen, 2014). Det er noget, der ikke sættes spørgsmål til og indeholder det der ikke er 

nødvendigt at overveje, og hvor virkningen tages for givet. Det kan eksempelvis være tankebaner, 

vaner, kræfter og genstande (Kroustrup & Olesen, 2007). Om en teknologi stabiliseres og derved 

blackboxes vil afhænge af, om der dannes et stærkt netværk omkring det (Elsass & Lauritsen, 

2006). 

 

At forbinde, formidle og mægle kan samlet set betegnes under begrebet mediering og beskriver 

menneskers sanseerfaringer, handlinger og organisatoriske strukturer, der bliver formet igennem 

brugen af teknologi (Olesen & Huniche, 2014). Det beskrives som, at teknologien medierer 

muligheder og begrænsninger, ved at indbyde til bestemte måder at blive anvendt på. På denne 

måde får den en handlingsvejledende karakter (ibid.). At noget forandres og tager en ny form kan 

betegnes med begrebet transformation, som betyder, at noget overføres, forandres eller tager en ny 

form (Olesen & Huniche, 2014). Netop translation er et andet kernebegreb i ANT, der beskriver en 

oversættelse, forskydninger og det relationelle. Begrebet indebærer at noget flyttes eller erstattes og 

anvendes om de processer, hvor en aktant opnår styrke gennem association med andre (Jensen T. 

E., 2005). Det er en proces, hvor netværk og aktør etableres, styrkes og transformeres (Jespersen, 

2007). Callon beskriver translation som; “Translation is the mechanism by which the social and 

natural worlds progressively take form. The result is a situation in which certain entities control 

others” (Callon, 2007, s. 75). Han fortsætter med at beskrive, at translationsprocessen kan give et 

indblik i, hvordan nogle får retten til at repræsentere rækken af aktører, herunder de tavse (ibid.). 

Aktøreffekten er, når et punkt i netværket taler eller virker på vegne af andre. Dette betegner 

translationsprocessen, netop ved at noget kommer til at tale på vegne af noget andet (Jensen T. E., 

2005). Translation kan ses som enhver form for forhandling, intrige, manipulation, overtalelse, 
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hvorved en aktør opnår berettigelse til at tale på vegne af flere andre menneskelige og ikke-

menneskelige aktører (Kroustrup & Olesen, 2007). For at en translationsproces skal foregå ideelt er 

det nødvendigt at passere et obligatorisk passagested. Begrebet beskriver et sted alle aktører skal 

igennem for at fremme den fælles interesse og mål (Kroustrup & Olesen, 2007). 

 

Callon er kendt for at have udviklet analytiske begreber, der efterfølgende har sat sit præg på 

analysestrategien i ANT. Begreberne er et redskab til at opspore de heterogene alliancer, opbygning 

og sammenbrud (Jensen T. E., 2005). Enkelte begreber er nævnt ovenfor. Callons studie drejer sig 

om kammuslinger i St. Brieuc-bugten i Nordfrankrig, hvor bestanden af kammuslinger var gået 

tilbage. I hans studie beskriver han fire begivenheder der er af afgørende betydning for at få 

bestanden af kammuslinger til at øges igen. Han beskriver dem som følgende: problematisering, 

interessekonstruktion, indrullering og mobilisering (Callon, 2007). Begreberne vil kort blive 

præsenteret. Problematisering er hvor netværket af aktører defineres og problemet italesættes 

overfor de andre aktører. Et obligatorisk passagested etableres. Aktør-netværket dannes i en alliance 

for i fællesskab at kunne opfylde målet (ibid.). Interessekonstruktionen er den proces, hvor en aktør 

definerer en anden aktørs tilbøjelighed. Aktørerne fastholdes og stabiliseres (Jensen T. E., 2005). 

Indrullering er hvor interessekonstruktørerne positionerer sig mellem aktøren og de konkurrerende 

netværk. Med indrullering beskriver Callon teknikker, hvorved man får aktører til at udfylde en 

bestemt rolle (ibid.). Det er en form for forhandling om at nå det fælles mål. Stabilisering af 

netværk og alliancer er der dog ingen sikkerhed for. Processen kan udfordres og mislykkes, hvis 

aktørerne ikke handler som forventet. Mobilisering af aktør-netværket er den sidste begivenhed. 

Her bringes noget i orden, der dannes alliancer og aktøreffekten opnås, hvor en talsperson taler på 

vegne af andre (Callon, 2007). 

 

Et aktør-netværk er således en kæde af forbindelser, hvor aktører opnår effekten ved at tale på 

vegne af mange. At følge translationerne er en generel analytisk strategi hos ANT (Jensen T. E., 

2005). Forstås teknologi som noget der transformere, så vil indførelsen af teknologi have betydning 

for, hvorledes sundhedsarbejdet konstitueres. Det kan have en betydning for arbejdsgange, rutiner, 

samarbejde og for hvorledes sundhedspraksis organiseres. Konstituering betyder at noget dannes, 

formes og dermed får en unik betydning (Olesen & Huniche, 2014). Indføring af ny teknologi vil 

nødvendigvis ændre forholdet mellem de forskellige aktører. Gennem en forståelse af, at teknologi 

gør noget, at den giver form og formgives af den praksis, den indgår i, vil jeg have særlig fokus på 



 

 20 

translationsprocesserne i denne opgave. For at nærme mig det telemedicinske felt, har jeg ladet mig 

inspirere af STS studier, som netop hollandske Nelly Oudshoorn har forsket og skrevet om. Hun har 

studeret brugen af og de ændringer der sker ved indføring af telemedicin inden for sundhedsvæsenet 

(Oudshoorn, 2011). Oudshoorn har særlig fokus på de forandrings-, forskydnings- og 

translationsprocesser der sker og vil derfor blive anvendt i opgaven. I det kommende afsnit følger 

analysen, hvori de teoretiske begreber vil indgå. 

 

Analyse 
Det primære fokus i analysen er kortlægning af aktører og de translationsprocesser, der finder sted. 

Som indføring i feltet præsenteres en feltobservation fra patientens eget hjem, hvor patient 1 (P1) 

deltager i en telemedicinsk træning ved fysioterapeut (F) med fokus på balance og koordination. 

Træningen varer 45 minutter. Min kontakt med patienten er på 90 minutter. Pårørende (H1) er 

tilstede under hele træningen. En hjemmesygeplejerske er med de første 30 minutter. I huset går 

deres datter og gør rent. Jeg kommer som aftalt 15-20 minutter før. 

 

”Jeg træder ind i stuen. P1 sidder klar foran den bærbare computer. Der er allerede logget på 

programmet, men han er den eneste der er på. P1 sidder og ryger på sin el-cigaret. Han rejser sig 

halvt op fra stolen for at hilse på mig. Jeg bemærker, at det ser usikkert ud. Han holder ved 

stoleryggen og benene ryster. Ægtefælle kommer ind og sætter sig på den anden side af spisebordet. 

H1 fortæller, at hun altid er der, når han deltager, da han ikke selv kan finde ud af det. Mens vi 

snakker, ser jeg, at der går en rundt i hjemmet for at gøre rent. Det er deres datter. Pludselig ringer 

det på døren. Det er hjemmesygeplejersken, der kommer for at dosere P1’s medicin. Hun tager 

plads ved spisebordet for at dosere medicin. I mellemtiden logger to andre patienter på. De hilser 

på hinanden og snakker et par minutter selv. Fysioterapeuten (F) logger på til tiden. Billederne på 

skærmen flytter sig afhængigt af hvem der snakker. Der er en kort præsentationsrunde af hvem der 

er tilstede. P1 nævner kun datter og hustru, så jeg præsenterer mig selv. P2 fortæller, at ægtefælle 

er tilstede. P3 fortæller, at hunden er der. F siger, at der er støj og vejleder i, at man kan slå lyden 

fra. P1 bliver forvirret over udmeldingen. Han forstår det ikke. Det skaber yderligere uro. 

Træningen går i gang. P1 rejser sig op. Det ser usikkert ud. Arme og ben ryster. Arbejdsfeltet 

omkring P1 er meget småt. Computeren står på spisebordet. Ca. 1 – 1 ½ meter bagved er der en 
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lille reol, samt en kontorstol med hjul12. Balancen påvirkes undervejs, og han må tage støtte til 

væggen. Hjemmesygeplejersken og H1 synes, at det ser usikkert ud. Jeg flytter lidt på en stol, så P1 

kan tage støtte med begge hænder. P1 bliver forpustet og må holde flere siddende pauser. 

Akutmedicin og pep-fløjten anvendes. Undervejs beder F ofte patienterne om at regulere på 

skærmen, så F enten kan se deres ansigter eller udførelse af øvelsen. Ofte ser jeg kun halve kroppe 

på skærmen. Under træningen er der planlagte pauser. P1 siger: ”Pausen er da det bedste af det”, 

hvortil H1 svarer: ”Det nytter jo ikke noget, at du ikke træner udover via skærm”. De andre 

deltagere synes også, træningen er hård i dag. De griner og snakker lidt sammen. 

Hjemmesygeplejersken tager afsted. Træningen fortsættes, men P1 har svært ved at følge med. F 

siger, at hvis man synes, at man har styr på det, så må man gerne gøre øvelsen sværere. Til trods 

for, at P1 har svært ved at følge med og det ser usikkert ud, så gør P1 øvelsen sværere i takt med, at 

F også gør det. H1 udtrykker flere gange bekymring for, om P1 risikerer at falde. Uafhængigt af 

hinanden, opfordres P1 af H1, F og jeg til at udføre øvelserne siddende. Under de siddende øvelser 

begynder H1 at deltage. Hun griner og fortæller, at hun tit lytter med og lærer noget nyt, og at hun 

også ofte deltager. Jeg bliver grebet af stemningen og vi udfører øvelserne sammen. Vi griner. Efter 

flere siddende pauser spørger F, om P1 er klar til at træne videre stående? P1 giver udtryk for, at 

han ikke kan, men rejser sig alligevel op for at træne. Efter kort tid sætter P1 sig ned. Han har 

svært ved at stå op. F forsøger at motivere P1 til aktivitet. F beder P1 om at vippe skærmen, så det 

er muligt at se hans ansigt. Jeg hjælper, da P1 ikke har overskud til det. P1 siger flere gange, med 

lav stemme, at han ikke kan mere, men ender med at rejse sig for at udføre stående balanceøvelser. 

P1 mister balancen og er lige ved at falde. P1 griber ud og får sig stabiliseret ved en stol og reolen. 

Jeg støtter P1 til at komme til siddende. P1 virker rystet. Han er fugtig af sved og puster endnu 

mere. H1 virker forskrækket. F spørger hvad der skete? Der er afrunding på træningen. Alle logger 

af, mens P1 sidder tilbage i det virtuelle rum. Han kan ikke finde ud af at lukke systemet ned, og får 

hjælp af H1. Da telekonsultationen er slut, snakker vi episoden igennem. Begge er rystede over 

episoden”. (Feltnote, P1, H1).13 

 

Ovenstående er en enkeltstående situation, men samtidig en fortælling med så mange narrativer, at 

jeg næppe ville kunne bearbejde dem alle i denne opgave. Situationen favner bredt de emner, som 

det empiriske materiale byder på. De interviewede beskrev alle, at det positive ved tilbuddet er, at 

                                                
12 Jf. bilag 10: Plantegning og illustration af det fysiske set-up.  
13 Episoden er efterfølgende drøftet med F, som ikke oplevede episoden nær så risikabel, som P1 og H1 gjorde.  
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der ikke anvendes unødig energi på transport. Det betegnes som energireducerende, og som en 

mulighed for at nå en bestemt gruppe af mennesker med KOL, der ikke kommer til træning ved 

fysisk fremmøde. Ovenstående situation beskriver også det metodiske skisma, som jeg står i. En 

situation hvor jeg oplever en splittelse af at sidde med som observatør, men samtidig besidder 

hvervet som sundhedsprofessionel og ikke helt kan undgå at blande mig. En insider og outsider 

situation, hvor jeg rammes af professionalisme samtidig med, at jeg søger at være den etnografiske 

observatør af situationen. Metodisk ser jeg det som en styrke, idet jeg blev yderligere skærpet i 

mine observationer omkring alle de små processer, der fandt sted i situationen. I det følgende vil 

emner som teknologiens betydning, det relationelle, det sansemæssige, det fysiske rum og roller 

blive analyseret og bearbejdet. Først har jeg valgt at tage udgangspunkt i Callons analysestrategi. 

 

Etablering af telemedicin i praksis 

I Callons eksempel med kammuslinger i St. Brieuc-bugten i Nordfrankrig, foreslår den ene aktør, de 

videnskabelige kollegaer, en problematisering af problemstillingen, så de øvrige aktører; fiskerne 

og kammuslingerne, kan relatere sig til den. Herudfra findes det obligatoriske passagested, som alle 

skal igennem. Anvendes Callons analysestrategi i denne opgave, kan man sidestille de 

videnskabelige kollegaer med Staten. Den opstiller en problemstilling, som alle kan relatere sig til. 

Samfundet står overfor demografiske og økonomiske udfordringer. Den svageste gruppe af 

mennesker med KOL melder ofte afbud til træning, da de ikke overskuer transporten. Det øger 

risikoen for angst, social isolation, forværring af sygdom og dermed hyppigere indlæggelser, hvilket 

er dyrt for samfundet. Telemedicin positioneres derfor som et obligatorisk passagested, som alle 

aktører skal igennem for at løse udfordringen samt fremme mål og fælles interesse. Visionen er 

sundhedspolitisk, at telemedicin kan løse udfordringerne, øge kvaliteten i det offentlige og den 

enkeltes livskvalitet. Regionshospitalet Horsens, Fysio- og Ergoterapien, har fortsat et mål om at 

levere specialiseret genoptræning i form af lungeskole. Patienterne er en nødvendig del af aktør-

netværket, da patientskolen ikke kan eksistere uden dem. Man må formode, at patienterne er 

interesserede i øget livskvalitet og at kunne håndtere livet med KOL. Målet er defineret i flere 

faglige, personlige og sundhedspolitiske lag. Den sundhedsfaglige ydelse er lokalt defineret i 

patientinformationen for den telemedicinske lungeskole. 

 

”Opnå større viden om og forståelse af KOL. Rådgivning til ændring af livsstil. Blive mindre 

hæmmet af KOL i din hverdag. Lær egen formåen og begrænsninger at kende. Øg din almene 
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træningstilstand. Skab et netværk til andre i samme situation. Forebyg indlæggelse” (Skriftlig 

materiale, patientinformation). 

 

Det skriftlige materiale er med til at understøtte det obligatoriske passagested. Ovenstående aktører 

må alle acceptere og imødekomme det obligatorisk passagested, hvis aktør-netværket omkring 

telemedicinen skal stabiliseres. Det næste led i processen er, ifølge Callon, interessekonstruktionen, 

hvor staten søger at fastholde aktørerne og stabilisere dem omkring telemedicinen som en entitet. 

Som beskrevet i den autoetnografiske fremstilling er den telemedicinske lungeskole bygget op efter 

erfaringer fra teletræningen. En proces, som denne, hvor ergo- og fysioterapeuterne var med, 

forventes at sikre øget ejerskab over projektet, eller som Callon udtrykker det, sikre en alliance 

mellem aktørerne (Callon, 2007). Sideløbende er der etableret arbejdsgrupper indenfor telemedicin 

lokalt, regionalt og nationalt, hvor der ligeledes dannes alliancer. Gennem de sundhedspolitiske 

retninger kædes aktørerne sammen i et netværk, hvor de ikke alene kan opfylde egne behov, men 

kun kan nå målet i kraft af netværkets eksistens. Denne proces hænger sammen med Callons 

indrullering, hvor aktørerne ledes til at udfylde en bestemt rolle (Jensen T. E., 2005). Det er i denne 

fase, hvor der sker en forhandling, i form af argumentationer fra forskellige instanser om indføring 

af telemedicin, men også anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen (Sundhedsstyrelsen, 2017). Ergo- og 

fysioterapeuterne indrulleres som aktører, for at opfylde det sundhedspolitiske mål. Fælles 

Servicecenter for Telesundhed involveres ligeså, som en drivende kraft bag det telemedicinske 

system. Denne aktør kan defineres som en allieret i at få systemet til at fungere, men samtidig som 

en fjende i kraft af, at de sætter rammen for hvad fysio- og ergoterapeuten kan levere af ydelser via 

programmet og dets opbygning. Afdelingen SundhedsIT indrulleres som aktør i netværket og får 

agens i netværket ved at understøtte terapeuterne og eventuelle patienter i de tekniske forhold. 

Medarbejderen fra SundhedsIT kan betegnes som en ressourceperson, ligesom medarbejderen fra 

Falck, der sørger for opsætning af det tekniske udstyr i patientens hjem. Telemedicinen 

(computersystemet og det dertilhørende program) er drivkraften bag levering af den 

sundhedsfaglige ydelse i medieret form. Pårørende og det nære netværk i patientens eget hjem 

involveres i stigende grad, da undervisningen og træningen flyttes fra hospitalets fysiske rammer til 

patientens eget hjem. Der dannes alliancer mellem medarbejderen fra SundhedsIT, terapeuterne og 

medarbejderen fra Falck, for at sikre en understøttelse af patienterne i forhold til de tekniske 

forhold. Lokalt er der dannet alliancer ved hjælp af lokale netværksmøder, hvor man samles 

omkring telemedicin. I den forbindelse opnås en aktøreffekt. I dette tilfælde bliver jeg selv 
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talsperson, da jeg taler på vegne af terapeuterne i Fysio- og Ergoterapien. Dette er netop det der sker 

under den sidste begivenhed under Callons mobilisering af aktør-netværket. Jeg har valgt at tage 

afsæt i Callons analysestrategi for at beskrive hvordan telemedicin, fra idé til handling, får agens i 

netværket og hvorledes praksis er etableret. Ovenstående viser hvordan aktørerne er kædet sammen 

i netværk. I de efterfølgende afsnit ønsker jeg at se på hvilken betydning implementeringen af 

telemedicin får for praksis. 

 

Teknologi som medierende enhed 

Teknologien ses som noget der medierer mellem mennesker og strukturer, og får en vigtig rolle, 

hvor patientskolen konstitueres på ny. Der sker overordnet en translation af hele 

lungeskolekonceptet fra, at det blev udbudt i fysiske ramme på hospitalet til, at det nu udbydes i et 

virtuelt rum, hvor patienten kan sidde i egne omgivelser. Denne translationsproces skaber flere 

forskydninger, som jeg vil komme ind på. Telemedicin er i stand til at etablere den medierede 

kontakt imellem terapeut og patient. Uden denne aktant ville der ikke være et aktør-netværk 

omkring dem og derved ikke et tilbud. Der opstår en ny konstellation af aktører og netværk. 

Telemedicinens position beskrives i det empiriske materiale, hvor der refereres til eventuelle 

tekniske problemer ved enten patient eller terapeut. Er der tekniske problemer, så anvendes fx 

patientvejledningen14. Netop denne skriftlige vejledning figurerer her som en, der kan hjælpe andre 

aktører ved at være handlingsanvisende og vejledende for brugen af systemet. Dokumentet stiller 

krav til patienten om at besidde de sundhedskompetencer, der er beskrevet af Nutbeam, som 

functional health literacy og kommunikativ/interagerende health literacy (Sundhedsstyrelsen, 2009). 

Der stilles grundlæggende krav til læsefærdigheder, samt til at kunne udlede relevant information af 

patientvejledningen for at kunne handle herpå. Besiddes disse health literacy, så får 

patientvejledningen brugeren til at agere på en bestemt måde, for, som Bruno Latour udtrykker det, 

så indeholder skriftsproget egenskaber, der får brugeren til at handle (Latour B. , 1992). Besidder 

patienten ikke kompetencerne, er der behov for støtte fra enten terapeuten eller SundhedsIT. Både 

patientvejledningen og SundhedsIT bliver ekstra aktører, der kommer i spil og indrulleres og får 

agens i netværket i feltet ifølge Callons perspektiv. Oudshoorn beskriver også i sit studie, at flere 

aktører involveres i at give en sundhedsydelse ved indføring af telemedicin (Oudshoorn, 2011). Er 

det ikke muligt at få fat på medarbejderen, beskrives alternativet som følgende: 

 

                                                
14 Jf. bilag 2.  
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” (…) Og hvis man ellers simpelthen ikke kan komme igennem til hende, så vil der ikke være andet 

for, at man skulle sige, at det kan ikke lade sig gøre”. (F, 191-92). 

 

Telekonsultationen bliver med andre ord aflyst. Under en af deltagerobservationerne, hvor 

ergoterapeuten skal undervise er der tekniske problemer. Alt er gjort klart, men kort før 

undervisningen kontaktes ergoterapeuten af SundhedsIT, der fortæller, at der har været en 

opdatering. Kontaktpersonen tilbyder at gå med for at hjælpe ved eventuelle tekniske problemer 

efter opdateringen, hvor følgende scenarie udspiller sig: 

 

” Kontaktpersonen tager over, da der er tekniske problemer ved login. På grund af afbud deltager 

der kun én patient i undervisningen. Denne patient er altid online, men ikke denne dag. Det 

formodes, at patienten (P2) har tekniske problemer og ringes op pr. telefon. P2 er frustreret over, 

at det ikke virker. E beklager og forklarer situationen. Kontaktpersonen tager over, guider og 

vejleder P2 til login. Da P2 kommer online er der tekniske problemer hos E, da der nu ikke er noget 

lyd. Der er i alt afsat 45 minutter til undervisningen. Efter 20-30 minutter er problemet ikke løst, så 

forbindelsen afbrydes. Der aftales, at E sender en tekstbesked via systemet, tildeler P2 skriftligt 

materiale og et link til en mindfulnessøvelse” (Feltnote, E, undervisning). 

 

Jeg oplever, at hele seancen skaber frustrationer hos både patient og ergoterapeut, da systemet ikke 

virker. Det er derfor ikke muligt at levere den rette sundhedsydelse. SundhedsIT bliver her den 

styrende kraft for handling for at understøtte både ergoterapeut og patient i tekniske forhold. Andre 

aktanter tages i brug midlertidigt. En telefon til at erstatte det telemedicinske system, og der sendes 

en besked til P2. Alle aktører omkring den telemedicinske lungeskole er aktive aktører i 

implementeringen og brugen af den, men særligt telemedicin, computersystemet og det 

dertilhørende program positioneres som en stærk aktant, da det muliggør behandlingen på afstand 

ved at mediere sundhedsydelserne. Telemedicin kræver på denne måde en kompleks interaktion og 

afhængighed mellem mennesker og teknologi. 

 

Det relationelle 

Det relationelle er en vigtig del af det terapeutiske arbejde, men ændres ved kontakt via en skærm. 

Skærmen forbinder patient og terapeut i en social relation, og bliver en med-aktør i netværket. 

Særligt tab af sanser og det at skabe øjenkontakt beskrives som en udfordring ved at patienten ikke 
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er tæt på. Fokus på kropssprog og øjenkontakt er vigtige elementer i relationsarbejdet. Udfordringen 

beskrives på følgende måder: 

 

”Kigger jeg ind på et web-kamera, så kigger jeg reelt på dem alle sammen.” (F, 72). 

 

”Når jeg kigger på dem, så kigger jeg dem ikke i øjnene. Jeg skal huske at kigge ind i web-

kameraet, som er der, hvor jeg kigger på dem.” (E, 246-47). ”Men når jeg skal kigge ind i web-

kameraet, så kan jeg ikke se hvordan de reagerer på det, som jeg siger.” (E, 249-50) ”Det handler 

rigtig meget om det her med at have øjenkontakt. Det er svært at have øjenkontakt med nogen hvis 

øjne ikke sidder inde i web-kameraet (griner).” (E, 261-62). 

 

Web-kameraet udfordrer muligheden for at skabe øjenkontakt og tiltale den enkelte på holdet. Det 

relationelle gennemgår en translationsproces og der sker en oversættelse af de kommunikative 

strategier. Nye strategier for tale- og lyttemønstre skal tillæres, så som at tale højere og tydeligere, 

at gentage sig selv og at holde pauser. 

 

Ergo- og fysioterapeuten ser det som en begrænsning, at patienten ikke er tæt på. Netop begreberne 

nær og fjern beskriver Latour som relative begreber og udtrykker det på følgende måde: ”Jeg kan 

være en meter fra nogen i den næste telefonboks og ikke desto mindre være tættere forbundet til min 

mor 600 miles borte” (Latour B. , 1996, s. 50). Mens den fysiske nærhed er ændret, vinder en anden 

form for digital nærhed frem gennem telemedicin. En nærhed der kan ses i den autoetnografiske 

beskrivelse i mit eget møde med patienten gennem skærm, hvor jeg oplevede nærvær trods den 

digitale adskillelse til patienten. Patienten sidder i sit eget tøj og i trygge rammer hjemme hos sig 

selv. Igennem skærmen ”inviteres jeg indenfor” i patientens nære omgivelser ved at jeg kan se, 

hvad der er på væggen bag patienten. Billeder og fotografier fortæller mig noget om patienten. 

Under observationsstudierne viste der sig også uformelle samtaler. Præsentation af pårørende og 

husdyr for de andre deltagere og de sundhedsfaglige. Man får glimt af det daglige liv, der udspiller 

sig bag skærmen. 

 

”I baggrunden se man, at ægtefælle går og støver af på reolen”. (Feltnote, F, træning). 
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Telemedicin byder indenfor i patientens private rum. Teknisk udstyr kan ikke placeres i det private 

rum uden at ændre på nogle forhold, beskriver Oudshoorn. Hun skildrer, at det private rum bliver til 

et hybrid rum, hvor der sker en sammenfletning og omdefinering af private og offentlige områder 

(Oudshoorn, 2011). Jeg fandt, at den sundhedsprofessionelle blev givet oplysninger, som man ikke 

ville kunne få ved et fysisk møde i de kliniske rum på hospitalet. Der skabes en digital nærhed eller 

”digital proximity”, som Oudshoorn betegner det, hvor patient og terapeut opnår kontakt via 

teknologien. Oudshoorn taler også om en ”narrative proximity”, hvor man som sundhedsfaglig kan 

lære patienten at kende gennem patientens fortælling (Oudshoorn, 2011). Den narrative fortælling 

finder sted i både det fysiske og digitale møde, men patientens narrative fortælling understøttes 

yderligere gennem det digitale møde ved at give fortællinger, som man ikke får ved det fysiske 

møde på hospitalet. 

 

Der er ikke kun møder mellem sundhedsprofessionel og patient, men også virtuelle møder 

patienterne imellem. I patientinformationen står der, at det er muligt at skabe et netværk til andre i 

samme situation. En skriftlig formulering, der ønsker at understøtte tankegangen om etablering af 

holdfunktion. For som beskrevet under den historiske indføring af patientskolen, så giver det 

patienterne mulighed for at dele erfaringer og viden undervejs. Ergoterapeuten beskriver følgende 

oplevelse: 

 

”Jeg tænker, at noget af den samtale, som de havde i det fysisk rum. Det der med, at man lige kunne 

mødes, eller at de lige snakkede hen over bordet. Den der ping pong. Den der dialog. Den har jeg 

oplevet, at den er forsvundet lidt i det virtuelle rum”. (E, 121-23). 

 

Der er sket en forskydning af holdfunktionen, der gennem translationen af patientskolen ikke er så 

fremtrædende mere. Under feltobservationerne erfarede jeg dog, at patienterne var logget på før den 

sundhedsprofessionelle, hvor de talte sammen. Umiddelbart er der antydning af sociale elementer. 

Adspurgt om patienterne havde opnået følelsen af holdfunktion, så svarede de alle, at det ville tage 

længere tid at opnå denne. Relationen mellem terapeut og patient, patient og patient gennemgår en 

translation. Der må tages nye strategier i brug under kontakten via skærm. Der sker også en 

forskydning i forholdet mellem patient og pårørende, som vil blive berørt senere. Generelt er der 

dog en oplevelse af at skulle gå på kompromis med kvaliteten i forhold til den manglende fysiske 
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kontakt til patienten. Et fysisk møde med patienten, forskydes nu til et digitalt møde. En enkelt 

patient beskrev også et afsavn ved ikke at have den fysiske kontakt. 

 

Det sansemæssige – ”de halve mennesker” 

De sundhedsprofessionelle er uddannet til at udføre visuelle og fysiske undersøgelser og vurdere 

patienten gennem det fysiske møde. Er man i samme rum kan de verbale og fysiske justeringer lade 

sig gøre, og evnen til at læse et andet menneskes kropssprog muliggøres gennem et helhedsindtryk. 

Men netop helhedsbilledet udfordres ved telemedicin. Lad os gå tilbage til den situation, som 

analysen indledes med. Fysioterapeuten beder patienterne om at regulere på skærmen, så enten 

udførelse af øvelsen eller deres ansigter kan ses. Ofte registrerer jeg, at man kun kan se ”halve 

kroppe” på skærmen. Kameraet viser et lille udsnit af den reelle situation, der udspiller sig. I 

deltagerobservationerne var særligt justeringer af web-kameraet fremtrædende. Ifølge ANT er en 

aktør noget der handler, eller får aktivitet fra andre (Jensen T. E., 2005). Kameraet bliver på denne 

måde en aktant i kraft af andres handlinger. En entitet der kan hjælpe de andre aktører i netværket 

til at skabe et større helhedsbillede af hinanden, men den afgrænser samtidig visuelt og ændrer på 

betingelserne for at indhente de nødvendige oplysninger for at kunne foretage et klinisk skøn af 

situationen. Patienterne tillagde det ikke stor betydning. 

 

” Det er såmænd rart nok, hvis man kan se hovedet, men det er sådan mere det her helhedsindtryk, 

som man kan få.” (P2, 269-70). 

 

Særligt de sundhedsprofessionelle beskriver det dog som et kompromis at være fysisk adskilt fra 

patienten og dermed ikke have muligheden for et helhedsindtryk. 

 

” Man må også gå på kompromis på… Altså jeg kan ikke se, hvad de laver under skrivebordet med 

benene. Jeg kan se, at den måde, som de stabilisere over truncus på, her kan jeg se, at de laver 

noget og skifter… hvad for et ben, som de laver noget med. Men om de lige strækker 40 grader eller 

90 grader, der kan jeg ikke se og jeg kan ikke justere på det. Jeg kan bare nævne ”stræk benet”, 

”stræk benet det I kan”, ”gør det som I kan være med til.” (F, 100-4). 

 

De faglige kliniske vurderinger af øvelsen, af patientens vejrtrækning, ansigtskulør, ansigtsudtryk 

og lyde mindskes og besværliggøres. Teknologien gør, at man kun kan se en del af patientens krop. 
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Betingelserne for at udfolde det kliniske skøn ændres. Oudshoorn referer til studier af telemedicin, 

som beskriver ovenstående problematik om tab af sanser, idet sundhedsprofessionelle er uddannet 

til at træffe beslutninger baseret på observationer af patienter, der er baseret på visuelle tegn eller 

ved evnen til fysisk at undersøge patienten (Oudshoorn, 2011). Denne mulighed er nu frataget og 

stiller krav til en ændring af praksis ved ikke bare at lytte til patienterne, men ”lytte” med øget 

fokus på de auditive, verbale og non-verbale tegn. Translationsprocessen af lungeskole giver en stor 

forskydning af professionernes måder at undersøge, vurdere og behandle patienten på. Den stiller 

krav til en ny måde at tænke på fagprofessionerne. 

 

Transformation af det fysiske rum 
En betingelse for at kunne foretage et klinisk skøn er også afhængig af de fysiske omgivelser den 

udspiller sig i. Traditionelt har de sundhedsprofessionelle haft designret på indretning af de fysiske 

rum, hvor undervisnings- og træningssituationerne i lungeskolen har udspillet sig. Et fokus på at 

fremme aktivitet og bevægelse i træningslokalet gennem indretning og træningsteknologier. I 

undervisningslokalet kan der være tænkt på placering af stole, borde, brugen af forskellige remedier 

og teknologier til at understøtte forskellige undervisnings- og læringsstile. En designret på 

udformning, indretning, lyd, lys, stemninger etc. Ved indføring af telemedicinsk lungeskole 

gennemgår det fysiske rum nu også en translationsproces. Fra at det tidligere var i hospitalets 

kendte institutionelle og kliniske rum, til nu også at omhandle og inddrage patientens private rum 

og de nære omgivelser. Fra at patienten tidligere transporterede sig til sygehuset for at deltage, til at 

de nu kun logger på systemet. Det bevirker, at det fysiske rum bliver delt ud over flere steder. 

Oudshoorn beskriver, at telemedicin påvirker afstand og sted i en dobbelt betydning. Den skaber på 

den ene side en distance, da ydelsen sker på afstand ved at patient og sundhedsprofessionel er 

adskilte. På den anden side ønsker telemedicinen at fjerne afstanden gennem de virtuelle møder, 

ved at patienten ikke skal transportere sig til sygehuset (Oudshoorn, 2011). Ved placering af 

telemedicin i patientens hjem, træder de sundhedsprofessionelle ind i det private rum ved hjælp af 

denne medierede enhed. Oudshoorn udtrykker, at hjemmet ikke længere er isoleret og uafhængigt af 

sundhedsvæsenet, men bliver praktisk og materielt integreret med hospitalet ved hjælp af 

teknologien (Oudshoorn, 2011). Patienten skal nu indrette eget hjem til et undervisnings- og 

træningslokale. En ændring jeg observerede som udfordrende og understøttes af et udsagn fra 

fysioterapeuten: 
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”De her skal jo træne på én kubikmeter.” (F, 210-11). ”Det er altså ikke nemt, hvis der lige er et 

løst gulvtæppe. Eller den stol, man lige pludselig skal støtte sig op ad, den har hjul på.” (F, 213-14) 

 

Patientvejledningen giver en skriftlig handlingsanvisning ved at opfordre til, at patienten placerer 

udstyret et sted, hvor man kan sidde uforstyrret. Patienten opfordres mundtlig til at placere det, hvor 

der er plads til at bevæge sig. Det stiller krav til alle tre typer af sundhedskompetencer, der er 

beskrevet af Nutbeam (Sundhedsstyrelsen, 2009). Patienten skal kunne tilegne sig og forstå viden, 

skal kunne uddrage den relevante information og omsætte den for at kunne tage kontrol over 

træningssituationen og minimere problemer med sikkerhed. Men det viser sig, at patienten kun 

modtager mundtlig vejledning, da der ikke er vejledning om rummets indretning i det skriftlige 

materiale. Der stilles dog krav til patienten om at forstå vigtigheden af indretningen af det fysiske 

rum. En forståelse af, at en stols placering kan have både fremmende og begrænsende effekt for 

aktivitetsudøvelsen. Man kan reflektere over, om patienten overhovedet har overskud, styrke, eller 

respiratorisk har den fornødne luft til at flytte rundt på møblerne. Jeg ser i observationen, at 

indretningen af rummet har betydning for patientens mulighed for at træne. De 

sundhedsprofessionelle fratages via skærmen muligheden for at kunne analysere patientens rum. 

Fra at man havde kendskab til eksempelvis rum- og lysforhold, så har man nu ikke kendskab til det. 

Om der er god plads eller trange arbejdsforhold er en ny strategisk tænkning, som terapeuten 

udsættes for. På den anden side må der også udvises respekt for patientens ret til at bestemme over 

hjemmets indretning. Det udfordrer etiske problemstillinger for hvor stor indblanding, man kan 

gøre krav på i forhold til indretning af det private rum. Selvom det er vigtigt, så havde patienterne 

ikke gjort sig mange overvejelser om placering af udstyr, andet end et sted der forstyrrede mindst 

muligt i hjemmet, samt placering med adgang til en stikkontakt. Kombinationen af manglende 

plads, tab af sanser og ændret mulighed for at udfolde det kliniske blik, udfordrer sikkerheden hos 

patienten. Der sker en forskydning af ansvar og sikkerhed ved at patienten nu skal indrette og tage 

bestik af den enkelte situation. Tidligere kunne den sundhedsprofessionelle træffe faglige 

beslutninger, der var baseret på visuelle eller fysiske undersøgelser af patienten i interaktion med 

sine omgivelser. Nu er terapeuten afhængig af, at patienten hjælper med at give de rette 

informationer for at kunne foretage et klinisk skøn. Der sker en ændret ansvarsfordeling mellem 

terapeut og patient. 
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Transformation af roller 

Ovenfor er der beskrevet en række translationsprocesser der alle har indflydelse på terapeutrollen, 

patientrollen og rollen som pårørende. I det følgende vil jeg beskrive hvordan aktørerne redefineres 

i nye roller. Hver enkelt aktør bringer en erfaring med ind i praksis, som er dannet i en anden 

kontekst. Erfaringer, viden, vaner, handlinger og arbejdsgange, der normalt ikke har været sat 

spørgsmålstegn til. Disse kan betegnes som en blackbox. Men en blackbox er aldrig permanent 

lukket (Kroustrup & Olesen, 2007) og udfordres nu under denne nye konstellation mellem 

aktørerne og må stabiliseres på ny af netværket omkring det. 

 

Terapeutrollen 

For at forstå hvilke forskydninger og translationer der sker, må man forstå hvordan ergo- og 

fysioterapeuten oplevede egen rolle før. Ergoterapeuten beskriver at have en central rolle, da livet 

med KOL vil medføre ændringer i patientens dagligdag, der kan besværliggøre basale daglige 

gøremål. Aktivitet og deltagelse er ergoterapiens grundbegreber og kerneydelser. Aktivitet handler 

grundlæggende om mulighed for aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. I samarbejde med patienten 

søger ergoterapeuten at skabe en sammenhæng mellem det patienten vil, kan og har mulighed for i 

hverdagen. Her ved hjælp af energibesparende arbejdsmetoder, der grundlæggende handler om en 

bevidst anvendelse af energi, for at mestre åndenød og træthed under de daglige aktiviteter (Hylle, 

2011). Ergoterapeuten oplever, at det er et område, hvor der anvendes de grundlæggende 

kernebegreber i ergoterapi, som er klientcentrering, aktivitet og deltagelse. Denne viden føres med 

ind i den telemedicinske lungeskole. Men hvor ergoterapeuten tidligere primært underviste i gruppe 

på lungeskolen, så har ergoterapeuten ved indføring af telemedicin både patienterne i gruppe og i 

individuelle forløb. Ergoterapeuten beskriver ændringen på følgende måde: 

 

”Man sætter også store krav til en som ergoterapeut, tænker jeg. Altså man skal virkelig kunne 

jonglere med mange ting på samme tid, forholde sig til og bruge af ens viden og ens erfaring” (E, 

213-14). 

 

Der er en oplevelse om større krav til at kunne vejlede den enkelte patient i et aktivitetsfokuseret 

perspektiv. Et perspektiv hvor man ikke er i aktiviteten, men snakker om den. Traditionelt har 

ergoterapeuten en aktivitetsbaseret tilgang, hvor man er i aktiviteten og hvor patienten involveres i 
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aktiviteten. Denne tilgang besværliggøres af den fysiske adskillelse mellem patient og ergoterapeut 

og den aktivitetsfokuserede tilgang bliver nu den primære. Et eksempel herpå: 

 

”P2 har et ønske om selvstændigt at varetage et brusebad, men har ikke forsøgt sig grundet 

oplevelsen af manglende overskud og angsten for hvad der kan ske. E og P2 taler de forskellige 

delsekvenser af aktiviteten igennem i forhold til hvilke udfordringer P2 vurderer som væsentlige. 

Igennem samtalen vejledes P2 i teknikker, hvorpå han kan håndtere situationen.” (Feltnote, E, 

individuel). 

 

I stedet for at afprøve aktiviteten, dele af den eller teknikker, så tales der kun om den. Oudshoorn 

skriver, at patientens egen oplevelse af situationen, fremfor en snæver biomedicinsk tilgang, er 

væsentlig ved indføring af telemedicin. Hun beskriver yderligere, at kommunikationen via skærm 

mellem sundhedsprofessionel og patient kan betragtes som en væsentlig teknologi til netop at 

understøtte denne tilgang (Oudshoorn, 2011). Der stilles andre krav til sundhedsfaglige 

kompetencer indenfor det lungemedicinske speciale for at kunne agere på målinger og tegn fra 

patienten. Andre krav til sundhedspædagogiske færdigheder for at understøtte patientens sundheds- 

og handlekompetencer. Forskydningen af den ergoterapeutiske rolle kræver, at ergoterapeuten 

besidder tekniske færdigheder, også til at kunne hjælpe patienten. Kommunikative færdigheder for 

at kunne formidle og vejlede via skærm, samt færdigheder til at analysere på de auditive, verbale og 

non-verbale tegn fra patienten. Alle forskydninger, som også jeg erfarede i praksis. 

 

Fysioterapeuten beskriver sin rolle, som en der skal formidle, undervise og styrke den enkelte i at 

mestre egen kunnen. En der igangsætter, rykker patientens grænser for egen formåen og presser på. 

Patienten informeres og vejledes undervejs, samtidig med at træningen tilpasses verbalt til den 

enkelte eller ved fysiske justeringer. Faget bygger på teoretisk viden, men også praktiske 

færdigheder indenfor undersøgelse, analyse og vurdering af funktioner og bevægelser. 

 

” (…) når man er fysisk tilstede i sammen rum med de personer, som man træner med, så er det 

noget nemmere at justere lidt eller lige at ligge en hånd på borgeren og siger ”Hvis du lige gør 

sådan her…” eller ”Sæt lige tempoet lidt ned…” altså man har et bedre overblik over patienten. 

Man kan bedre lige korrigere eller man kan have den her bekymrende eller beroligende hånd til 

patienten. Og vejledning til, at de godt kan lave noget mere eller måske skal skrue lidt ned for det 
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de laver. Hvor der sådan er en fysisk distance via den her skærm. Altså ved teletræning”. (F, 53-

59). 

 

Translationsprocessen ændrer tilgangen til patienten. De faglige handlemuligheder ændres og der 

må søges nye strategier for, hvordan man vejleder, beroliger og presser på. Formidlingen og 

kontakten ændres og også færdigheder som teknisk kunnen og de kommunikative færdigheder, som 

beskrevet ovenfor, stilles der krav til. Fysioterapeuten har også behov for andre sundhedsfaglige 

handlekompetencer for at kunne agere i situationer, hvor der kan være et sikkerhedsproblem. 

Generelt stiller den nye konstellation krav til både ergo- og fysioterapeut i forhold til refleksion 

samt etisk og kritisk stillingtagen til problemstillinger i forhold til den forskydning af ansvar og 

sikkerhed der sker ved indføring af teknologien. 

 

Patientrollen 

Historisk har patientrollen gennemgået en transformation til en aktiv patient, der tager større ansvar 

og aktiv del i egen behandling og rehabilitering. Denne forestilling understøttes blandt andet af 

offentlige anbefalinger og skrivelser (Sundhedsstyrelsen, 2017) (Fælles Udbud af Telemedicin 

(FUT), 2018), men også af den udarbejdede patientinformation15. Her beskrives uddrag af formål: 

 

”Opnå større viden om og forståelse af KOL”, ”lær egen formåen og begrænsninger at kende”, 

”forebyg indlæggelse” (Skriftlig materiale, patientinformation). 

 

Formål der alle understøtter visionen om den aktive patient, der tager del i egen behandling. 

Patienterne bliver gjort aktive, idet de får viden om sygdommens karakter og hvordan de kan mestre 

åndenød under daglige aktiviteter, men der stilles krav til, at de skal tage større ejerskab af 

situationen. Som beskrevet, sker der en forskydning af ansvar fra de sundhedsprofessionelle til 

patienten. Patienten gives et ansvar om indretning af eget hjem, så de fysiske omgivelser kan 

understøtte at træningen forløber sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Patienten får et større ansvar for at 

formidle informationer om egen tilstand, formåen og måling af værdier16, så det kan tages med i 

den samlede kliniske vurdering. Det stiller grundlæggende krav til kommunikative færdigheder hos 

patienten, ved at nye handle-, tale-, og lyttemønstre skal integreres. Måling af værdier er ikke 

                                                
15 Se bilag 1: Patientinformation.  
16 I dette tilfælde saturationsmålinger for måling af iltmætningen i blodet.  
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længere forbeholdt de sundhedsprofessionelle (Oudshoorn, 2011). Sammenholdes patientens 

mulighed for at måle og monitorere sig selv, med de øvrige krav, så bliver patienten på denne måde 

aktiv, og det er med til at redefinere patientens rolle. Der sker en translationsproces af patientrollen, 

idet der stilles yderligere krav om, at patienten tager større ansvar og kontrol over egen situation. 

 

Oudshoorn skriver, at der er en forventning om, at patienterne kan anvende det tekniske udstyr uden 

tilstedeværelse af sundhedsprofessionelle og at der i den forbindelse sker en forskydning af ansvar 

(Oudshoorn, 2011). Netop indføring af telemedicin stiller krav til, at patienten besidder tekniske 

kompetencer for at kunne forstå og anvende udstyret. For nogle kan teknologien være udfordrende. 

Der har været fokus på understøttelse af de tekniske kompetencer blandt andet ved hjælp af en 

skriftlig vejledning17 og praktisk afprøvning ved en medarbejder. Der er således søgt at vejlede via 

skrift, tale og visuel afprøvning. 

 

” (…) Den forklaring, som man fik sammen med leveringen af computeren. Den var god og det var 

ikke noget der tog lang tid. Der ligger et hæfte. Hvis man kigger i hæftet og følger det, så lykkedes 

det. (…)”. (P2, 201-3). 

 

Tilbuddet stiller ikke bare krav til specifikke tekniske kompetencer, men også krav om 

sundhedskompetencer i forhold til læsefærdigheder, at forstå skriftlig og mundtlig information, at 

uddrage og anvende viden, for at handle på forhold der påvirker egen sundhed. Der stilles krav om 

sundhedskompetencer svarende til alle Nutbeams health literacy (Sundhedsstyrelsen, 2009). 

Patientrollen transformeres til en patient, der skal kunne handle, vælge, behandle og rehabilitere sig, 

samtidig med selvstændigt at kunne håndtere en dagligdag med helbredsmæssige udfordringer. 

Olesen og Huniche understøtter denne forestilling for, som de beskriver, så dannes den i kraft af 

politiske visioner om et samfund, hvor borgere har indflydelse, er aktive og kan håndtere deres liv 

med sygdom. Forestillingen understøtter ydermere den teknologiske udvikling, der kan 

transformere patientrollen (Olesen & Huniche, 2014). 

 

De pårørende 

I den traditionelle lungeskole havde de pårørende ikke en fremtrædende rolle. De havde mulighed 

for at deltage i en pårørendedag én gang i forløbet. Men ved indføring af telemedicin transformeres 

                                                
17 Se bilag 2.  



 

 35 

de til en mere central rolle med nye ansvarsområder. Ved at lungeskolen træder ind i patientens 

private rum, har de pårørende nu mulighed for at være deltagende og lyttende, hvis og når de vil. 

Det viste det indledende feltnotat på fornemste vis, hvor pårørende fortæller, at hun nogle gange 

deltager i undervisningen og træningen på sidelinjen. Teknologien får dermed et socialt element, 

ved at det inviterer til deltagelse, som jeg selv mærkede under observationerne. Men pårørende 

bliver ikke bare en ”usynlig” deltager på holdet, i kraft af at man ikke ser dem på skærmen. De 

konstitueres også som medhjælper i fx træningssituationer. 

 

”Der skal trænes med elastikker, men P1 er ikke i stand til at bukke sig ned for at sætte elastikken 

fast. Pårørende hjælper P1 med at sætte elastikken omkring benene.” (Feltnote, F, træning). 

 

Pårørende hjælper med det, som fysioterapeuten ville have gjort, hvis patienten var fysisk tilstede i 

en træningssal. Ved at tildele pårørende rollen som hjælpetræner, medfølger der også et ansvar om 

at kunne tage bestik af træningssituationen. Et ansvar der ikke tidligere var tildelt dem, og som 

følelsesmæssigt kan påvirke i form af utryghed og bekymringer, men også skabe engagement og 

tilknytning. De kliniske skøn, der tidligere var forbeholdt den professionelle, forskydes nu også 

mod de pårørende. De pårørende kan være en vigtig aktør i forhold til, at patienten overhovedet kan 

deltage i tilbuddet i forhold til at hjælpe med tekniske forhold, så som at logge af og på systemet, 

vippe skærmen, ændre på fysiske forhold såfremt patienten ikke har evnerne eller overskuddet. Det 

skaber et afhængighedsforhold mellem patient og pårørende, som pårørende ikke tidligere var 

pålagt, for som der beskrives: 

 

”Men der er bare mange, der ikke forstå. Nu skal jeg jo være hjemme hver gang, når det er sådan, 

fordi han forstår det ikke”. (H1, 113-14). ”Ja, altså, han er afhængig af, at jeg også skal være her 

hver gang” (H1, 116). 

 

Der stilles på denne måde også indirekte krav til, at de pårørende besidder tekniske kompetencer for 

at kunne understøtte i brugen af teknologien. De pårørende kan ses som en ressource, men kan også 

opleves som en begrænsende faktor. Er der mange tilstede i patientens fysiske rum kan det øge støj 

i det virtuelle rum. Pårørende transformeres og konstitueres på ny til en pårørende med væsentligt 

større ansvar og andre roller end i den traditionelle lungeskole. Der ses en større afhængighed 
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patient og pårørende imellem, men relationen er også forstærket ved, at der kommer et fælles 

erfaringsrum, som ikke var der tidligere. 

 

Opsummering 

Translationsprocesserne synes at omdefinere det socio-materielle setup. Der sker en forskydning af 

roller, ansvar, sikkerhed og de relationelle forbindelser deltagerne imellem gennem den medierede 

kontakt via skærm. Hvis vi vender tilbage til den indledende situation, så finder jeg særligt 

tematikken omkring distribuering af ansvar og sikkerhed i forhold til alle de beskrevne 

translationsprocesser relevant. Den fordrer en opmærksomhed rettet imod en ny sikkerhedspraksis, 

gennem en forståelse af alle de forskydninger og omdefineringer af aktører, der netop skaber en 

ændret ansvarsfordeling. 

 

Diskussion 
Indføring af teknologi i sundhedspraksis er ofte begrundet med overvejende økonomiske 

argumenter, der understøtter en nytteetisk tankegang om at målet for handlingerne skal producere 

bedst mulige resultater for flest mulige mennesker. Men indføring af velfærdsteknologier fordrer 

også en kritisk stillingtagen og etiske overvejelser fra den sundhedsfaglige af en mere praksisnær 

karakter i forhold til hvad det gør ved vores praksis. En kritisk stillingtagen, der kan være 

handlingsanvisende for praksis, for hvordan vi kan og bør agere. I denne opgave finder jeg, at 

indføring af telemedicin skaber en ændret ansvarsfordeling, der igen forskyder vores 

grundforestilling om den rehabiliteringspraksis, som vi kender. Vi er som sundhedsprofessionelle 

underlagt autorisationsloven, der har til formål at styrke patientsikkerheden og fremme kvaliteten af 

sundhedsvæsenets ydelser på områder, der kan være forbundet med fare for patienter (Sundheds- og 

Ældreministeriet, 2019). Den sundhedsfaglige skal derfor udvise omhu og samvittighedsfuldhed 

under udøvelse af hvervet, også ved at styrke patientsikkerheden i situationer, der kan være 

forbundet med fare. Det er ikke beskrevet, at telemedicin ændrer på ansvarsforholdene i forbindelse 

med behandling, men ved indføring af telerehabilitering sker der en forskydning af ansvar og 

sikkerhed. Går vi tilbage til den beskrevne observation, så søger fysioterapeuten at sikre patienten 

ved gentagende at opfordre til at udføre øvelserne siddende frem for stående. Fysioterapeuten søger 

at opsamle informationer til at kunne fortage et klinisk skøn af situationen blandt andet ved at bede 

patienten om at ændre på indstilling af skærmen. Derudover tester fysioterapeuten patientens gang, 
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balance og styrke før tilbuddet igangsættes. Alle delhandlinger, der har til sigte at understøtte 

sikkerheden. Den sundhedsprofessionelle er afhængig af, at patienten kan hjælpe med informationer 

for at kunne foretage faglige og kliniske skøn. I situationen ser jeg, at både patient og pårørende 

vurderer situationen som usikker, men de siger det aldrig direkte til fysioterapeuten, der herved har 

ugunstige forhold at arbejde under. Oudshoorn skriver, at ved indførelse af telemedicin er ikke alle 

vurderinger og skøn forbeholdt de sundhedsprofessionelle (Oudshoorn, 2011). Her forventes det 

også at patient og pårørende spiller en aktiv rolle i formidlingen. 

 

Ved indføring af telemedicin stilles der yderligere krav til at patienten tager større ansvar og kontrol 

over egen situation. Det stiller krav til besiddelse af handlekompetencer hos patient og pårørende. 

Praksisfeltet kræver at patienten kan handle kompetent på den viden, som erhverves igennem 

undervisning og træning. Sidestilles dette med sundhedskompetencer, så stiller det krav til 

avancerede kognitive færdigheder, som kritisk health literacy indeholder (Sundhedsstyrelsen, 

2009). I den konkrete observation ser jeg et menneske, der er fysisk svækket og respiratorisk 

påvirket ved let aktivitet. Menneskers behov for kontrol af egen situation svækkes ved sygdom, 

skriver Finn Olesen. Han betvivler om patienterne har de mentale og fysiske ressourcer til at træffe 

relevante valg om deres sygdomsforløb. For som han skriver, så besidder patienten ikke 

nødvendigvis evnen til at træffe rette valg, ej heller som en rask borger (Olesen F. , 2010). I det 

konkrete praksisfelt er målgruppen den svageste gruppe af mennesker med KOL, der i senstadiet 

ofte oplever angst. Man kan herved forestille sig, at denne gruppe ikke altid kan forventes at være 

kompetent til at handle. Studier påpeger da også, at denne patientgruppe kan have svært ved at 

forstå, vurdere og anvende informationer om sundhed (Maindal & Vinther-Jensen, 2016) (Friis, 

Jensen, Lasgaard, & Maindal, 2015). På denne måde udfordres praksis yderligere og patienten vil 

have behov for støtte til at opnå de relevante sundhedskompetencer af den sundhedsprofessionelle. 

Vi er som sundhedsprofessionelle underlagt de samme etiske forpligtelser over for patienten som 

var vi i samme rum som patienten. Ergoterapeutens etiske ansvar er beskrevet som at fremme den 

enkeltes muligheder til at tage ansvar for eget liv og for konsekvenserne af egne handlingsvalg 

(Ergoterapeutforeningen, 2016). Denne indgangsvinkel fordrer en tydelighed, respekt og 

ansvarlighed. En tydelighed der først og fremmest handler om, at vi i praksis sikrer os, at patienten 

er givet relevant information og vejledning, så patienten kan handle og træffe begrundede valg før 

og under deltagelse i tilbuddet. 
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Indføring af telemedicin har gode intentioner, men det kræver, at vi tager det etiske dilemma om 

forskydning af roller og ændret ansvarsfordeling alvorligt og forholder os til det for at kunne 

implementere teknologien i praksis. I min analyse finder jeg, at der vinder en form for digital 

nærhed frem til trods for den fysiske adskillelse af terapeut og patient. En digital nærhed som 

Oudshorn beskriver i sit studie (Oudshoorn, 2011). Telemedicin simulerer på denne måde et særligt 

fysisk nærvær. Den sundhedsfaglige får en bedre indsigt ved at patienten opholder sig i eget hjem. 

Men et simuleret nærvær, der ved eftertanke kan give en form for falsk tryghed hos patienten. I 

ANT’s netværksforståelse, hvor der fremfor at tænke i kasser, tænkes i knudepunkter og relationer 

(Jensen T. E., 2005), så må nærhed og afstand betragtes som relative begreber. I takt med at 

teknologien vinder frem, bliver der behov for det menneskelige, empatiske og omsorgsfulde 

(Thorup, 2017). Oudshoorn skriver også, at den menneskelige del er vigtig ved indføring af 

telemedicin og at den sundhedsprofessionelle er en vigtig aktør i forhold til at opbygge en tillid 

mellem patient og sundhedsprofessionel. Blandt andet ved at muliggøre at patienterne lærer at 

anvende det tekniske udstyr og at opbygge en tillid til teknikken (Oudshoorn, 2011). Indføring af 

telemedicin ændrer det socio-tekniske system, roller og sociale relationer. I et ANT-perspektiv må 

det menneskelige i denne sammenhæng gentænkes, da der sker en forskydning i, hvordan man kan 

drage omsorg på afstand. 

 

Konklusion 
Når jeg i problemformuleringen spørger til hvilken betydning indføring af telemedicin får, så har 

jeg kigget på translationsprocesser og de forskydninger, der sker i praksis. Telemedicin skaber nye 

muligheder for praksis ved at nå de patienter, der melder afbud til træning grundet transport. Den 

muliggør at give en sundhedsydelse på afstand. Men indføringen gør, at lungeskolen konstitueres i 

nye rammer, og der skabes forskydninger i hele systemet. Der ses en ny konstellation af aktører og 

netværk, og nye aktører træder frem. Den har betydning for, at patientens hjem integreres og ikke 

længere er uafhængigt af sundhedsvæsenet. Det ændrer grundlæggende på forestillingen om at 

patient og terapeut er i samme rum. Der stilles andre krav til besiddelse af sundhedspædagogiske 

færdigheder for at formidle en sundhedsindsats, der leder til forandring hos patienten. Betingelserne 

for at foretage et klinisk fagligt skøn udfordres, idet den sundhedsprofessionelle kun ser en del af 

den konkrete situation, der udspiller sig. Det stiller krav til andre kommunikative strategier hos 

begge parter, for at sikre, at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Den sundhedsprofessionelle må 
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have øget fokus på de auditive, verbale og non-verbale tegn hos patienten, men også selv ændre 

praksis ved at øge egne sanser. Relationsdannelsen udfordres ved det manglende nærvær, men trods 

den fysiske adskillelse, vinder en anden form for digital nærhed frem, da man bydes indenfor i 

patientens hjem. En nærhed der kan understøtte patientens narrative fortælling, men samtidig skabe 

en falsk tryghed, idet sundhedsprofessionel og patient er adskilt. 

 

Der ses en ændret ansvarsfordeling, der får betydning for patientsikkerheden. Der stilles nye krav til 

patienten om at besidde tekniske færdigheder, men også sundhedskompetencer for at kunne læse, 

forstå og omdanne viden omkring brugen af det tekniske udstyr, viden omkring sygdom for at 

mestre livet med en kronisk sygdom samt handlekompetencer i forbindelse med forskydningen af 

sikkerhed og ansvar. Indføring af telemedicin understøtter udviklingen af den aktivt involverede 

patient. Men med telemedicin pålægges patienten et større ansvar og der skabes dermed større 

forventninger til patienten fx i form af handlekompetencer. Teknologien får et udvidet socialt 

element ved at de nære pårørende også inviteres til at deltage. De pårørende får en mere 

fremtrædende og involverende rolle i træningssituationen og i at få teknologien til at virke. Men 

med den stigende involvering medfølger der ligeledes et ansvar, der tidligere var forbeholdt de 

sundhedsprofessionelle. 

 

Denne opgave har til hensigt at forbedre kvaliteten af det eksisterende tilbud, hvor vi står som 

sundhedsprofessionelle med samme ansvar og professionalisme, men i en ny situation, som vi ikke 

er uddannet i. Det giver anledning til at medtænke kollegial supervision ind i praksis, for at skabe 

læring og understøtte den forandringsproces, som ergo- og fysioterapeuten er i. Konstitueringen af 

de nye terapeutroller viser overordnede kompetencer hos den sundhedsprofessionelle som kan 

forbedre kvaliteten i praksis og være handlingsanvisende for en videre arbejdsproces, hvor 

kompetencerne kvalificeres. Forskydningen af ansvar fordrer en ny sikkerhedspraksis for at 

forbedre patientsikkerheden. Skriftlig vejledning til patient og pårørende om gode råd til fysisk 

indretning, men også vejledning i hvilke fysisk tegn, der kan have relevans i forhold til sikkerhed 

under træningen, vurderes som hensigtsmæssigt at udarbejde for at støtte både patient, pårørende og 

de sundhedsprofessionelle i at kvalificere det kliniske skøn. Ovenstående er bud på praksisudvikling 

og understøttelse af kvaliteten af det eksisterende tilbud. 
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Telemedicinsk lungeskole i Fysio- og Ergoterapien 
Træning og undervisning for patienter 
med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) 
 

Patientinformation 

 
FORMÅL 
● Opnå større viden om og forståelse af KOL 
● Rådgivning til ændring af livsstil 
● Bliv mindre hæmmet af KOL i din hverdag 
● Lær egen formåen og begrænsninger at kende 
● Øg din almene træningstilstand 
● Skab et netværk til andre i samme situation 
● Forebyg indlæggelse 
 
Undervisere 
Fysioterapeut, ergoterapeut, ernæringssyge-
plejerske, iltsygeplejerske, hospitalspræst, samt 
lungemedicinsk overlæge. 
 
Deltagere 
Patienter med lungesygdommen KOL, som er 
henvist fra Medicinsk Klinik eller Medicinsk 
Afdeling på Regionshospitalet Horsens. Antal 
deltagere på holdet kan variere. 
 
Mødested 
Til den første og afsluttende kontakt vil vi gerne 
se dig i Fysio- og Ergoterapien, 
Regionshospitalet Horsens, Indgang C. Alle 
øvrige kontakter foregår virtuelt via skærm. 
 
Tidspunkt & varighed 
Tilbuddet forløber over tolv uger.  
Der er både individuel- og gruppeforløb.  
 
Gruppeforløbet er mandag og torsdag fra kl. 
12.45 - 13.45.  
 
De individuelle forløb er onsdag. Tidspunkt, 
varighed og antal gange er afhængig af dit 
behov, men varierer fra fire til syv gange.  
 
Det tekniske 
Du vil få hjælp til opsætning af udstyr og 
introduktion til det tekniske i dit eget hjem af en 
tekniker.  
 
Påklædning 
Tænk på egnet beklædning under kontakten. 
Løstsiddende tøj, gerne træningstøj. Undgå tøj, 
der hindrer bevægeligheden, og store 
udringninger af hensyn til blufærdigheden.  

  
Forløbet 
Ved opstart indledes der med en individuel 
samtale og test ved henholdsvis ergoterapeut og 
fysioterapeut. Den ergoterapeutiske samtale 
tager udgangspunkt i din hverdag og hvordan du 
oplever at hverdagen påvirkes af åndenød. Ud 
fra samtalen opstilles der mål for, hvad du 
ønsker at forbedre i forløbet. Efter vejledning og 
instruktion af fysioterapeuten skal du udføre to 
tests. Disse bruges til at sætte niveauet for 
træningen. Ved afslutning foretages evaluerende 
samtale samt afsluttende undersøgelser. 
 
INDHOLD 
● Undervisning 
Undervisningen foregår sammen med andre 
deltagere via skærm. Under forløbet vil emner 
som lungernes opbygning og funktion, 
håndtering af åndenød og forebyggelse af 
sygdomsforværring, kost og ernæring samt 
medicinanvendelse blive gennemgået. Desuden 
taler vi om, hvordan du i hverdagen bedst muligt 
kan håndtere dine symptomer. 
 
● Træning 
Den fysiske træning foregår sammen med andre 
deltagere via skærm. Ved første kontakt vil du få 
udleveret træningsudstyr, der skal anvendes 
undervejs i træningen.   
 
● Individuelle forløb  
I de individuelle forløb arbejder du blandt andet 
med dine mål for forløbet. 
 
Virtuel kontakt 
En stor del af din kontakt er sammen med andre 
deltagere via skærm. Vi vil derfor opfordre til, at 
du finder et sted i hjemmet, hvor du kan sidde 
uforstyrret. Undgå forstyrrelser og 
uvedkommende, der kan lytte med, da det kan 
have indvirkning på undervisning og træning. 
Efter aftale kan pårørende deltage i enkelte 
lektioner eller i de individuelle forløb.  
 
Afbud 
Hvis du er forhindret i at deltage, meldes der 
afbud på tlf. 7842 7800 mellem kl. 8.00-15.00. 
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Patientinformation 
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Telemedicinsk lungeskole 
Indkaldelsesbrev 

Patientinformation 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
Du har sagt ja til at være med i forløbet ”telemedicinsk lungeskole”. Du kan se tiderne til 
tilbuddet i vedlagte brev. 
 
 
Sådan foregår første og sidste gang 
Den første og sidste gang består af en individuel ergo- og fysioterapeutisk undersøgelse og 
vurdering. Til den første og sidste kontakt vil vi gerne se dig i Fysio- og Ergoterapien. 
Du vil her blive introduceret til det videre forløb.  
 
Fysioterapi: 
Efter vejledning og instruktion af fysioterapeuten skal du udføre to tests. Disse bruges til at 
sætte niveauet for træningen. Ved endt forløb revurderes disse to tests. Du vil få udleveret 
træningsudstyr og en personlig mappe indeholdende relevant materiale for forløbet. 
 
Ergoterapi: 
Den første samtale vil have fokus på dit hverdagsliv og hvordan hverdagen påvirkes af 
åndenød. Ud fra samtale med ergoterapeuten opstilles der mål for, hvad du ønsker at forbedre 
i forløbet. Du bedes forinden have tænkt over, hvad du har svært ved i hverdagen og hvad du 
ønsker at forbedre i forløbet.  
 
I de følgende afsnit er der beskevet en mere teknisk vejledning til systemet. Ved tvivl 
opfordrer vi dig til at følge nedenstående anvisninger. For at få adgang skal du login på 
sundhedshotspottet. Åbn en google chrome browser og log ind på: http://care-
horsens.appinux.com 
 
 
Kalender 
Klikker du på ikonet ”kalender” kan du se hvilke aftaler du har.  
 
Den første og sidste kontakt vil være markeret med farven ”gul” i din kalender.  
De individuelle kontakter er markeret med farven ”blå”.  
Gruppeundervisning og gruppetræning er markeret med farven ”hvid” i din kalender.  
På denne måde kan du hurtigt danne dig et overblik over dine aftaler.  
 
I det efterfølgende fremgår der en vejledning i forhold til dine individuelle videosamtaler og 
video kontakt, når du er sammen med de øvrige deltagere på holdet.    
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Side 2 af 3 

Individuel videosamtale 
I din kalender vil de individuelle videosamtaler være markeret med farven ”blå”. 
For at deltage i videosamtalen skal du login på sundhedshotspottet. Åbn en google chrome 
browser og log ind på: http://care-horsens.appinux.com 
 
Vent på, at du bliver ringet op.  
Når du bliver ringet op, kan du se navnet på personen, 
der ringer dig op, samt to knapper. Klik på den grønne 
"Accepter"-knap for at starte videosamtalen.  
 
  
 
Videokontakt i gruppe 
Gruppeundervisning og gruppetræning er markeret med farven ”hvid” i din kalender. Det vil 
fremgå af din undervisningsplan hvilke temaer der er. 
For at få adgang til video kontakt til gruppen skal du login på sundhedshotspottet. 
Åbn en google chrome browser og login på: http://care-horsens.appinux.com 
 
 
Klik på "Kalender" ikonet : 

 
 
Klik på ”Gruppe”:  
 
 
 
Klik på ”Gruppe”: 
 
 
 
 
 
 
 
Du får nu vist følgende på siden: 
Her skriv dit navn og klik på ikonet "OK". 
 
 
Indtast PIN kode: 1985 
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Side 3 af 3 

 
Klik på "Forbind". Du bliver nu tilsluttet.  

For at afslutte: klik på det røde sluk ikon nederst midt på siden:  
 

For at slå mikrofonen fra, skal du klikke på mikrofon-ikonet: , som kommer frem, når pilen 

bliver bevæget henover skærmen. Klik på ikonet for at slå lyden til igen:  
 
 
Mine aktiviteter 
Klikker du på ikonet "Mine aktiviteter", kan du se dokumenter, der er  
gemt til dig. Det kan fx være dokumenter med vejledning til øvelser.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Andet 
En stor del af din kontakt er sammen med andre deltagere via skærm. Vi vil derfor opfordre til, 
at du finder et sted i hjemmet, hvor du kan sidde uforstyrret. Undgå forstyrrelser og 
uvedkommende, der kan lytte med, da det kan have indvirkning på undervisning og træning.   
Derudover opfordrer vi til, at du tænker på egnet beklædning under kontakten. Undgå gerne 
for stramme bukser, tøj der hindrer bevægeligheden, store udringninger (af hensyn til 
blufærdigheden). Under kontakten kan der forekomme støj og uro, vi opfordrer derfor til, at 
man markerer, når man gerne vil sige noget. Du vil få yderligere instruktion undervejs i 
forløbet.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Fysio- og Ergoterapien 
Regionshospitalet Horsens 
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Bilag 3: Observationsskema - eksempel 

 

     
 

  15 

Bilag 5: Observationsskema - eksempel 
 

Forskningsfelt: Varighed:  Undervisning: Træning:  Dato: 
     

 
Aktører (humane) Aktører (ikke-humane) Fysisk placering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Begivenheder Interaktionsprocesser Andet 
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Bilag 4: Interviewguide 

 

 
 5 

Bilag 4: Interviewguide 
 

Til patienten 
 

Indledning   
 
Præsentation af 
interviewperson 
 

 
Hvem er jeg?  

 
Jeg hedder … 

 
Præsentation af formål med 
projektet 

 
Formålet med interviewet. 

 
Formålet med dette interview 
er at høre, hvordan du oplever 
din deltagelse i det 
telemedicinske tilbud om 
lungeskole. 
 

 
Rammerne for interviewet. 

 
Tidsramme. 

 
Jeg forventer at interviewet 
kommer til at vare ca. 30 – 60 
minutter.  
 

  
Interviewet optages. 

 
Interviewet vil blive optaget, 
for at jeg bedre kan huske, 
hvad du har fortalt mig.  
 

  
Anonymisering 

 
Interviewet vil blive behandlet 
fortroligt og anvendt i 
anonymiseret form i opgaven, 
så det ikke kan føres tilbage til 
dig. Optagelserne slettes, når 
opgaven er færdig.  
 

  
Min opgave i interviewet. 

 
Jeg vil stille dig nogle 
spørgsmål undervejs. Det kan 
også være, at jeg tager lidt 
noter undervejs.  
 

  
Dine rettigheder i forhold til 
interviewet.  

 
Jeg vil gøre dig opmærksom 
på, at du deltager frivilligt og 
at du altid kan trække dit 
samtykke tilbage.  
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Du må gerne spørge 
undervejs, hvis der er noget 
du ikke forstår eller bliver i 
tvivl om.  

Samtykkeerklæring Informanten skriver under på 
samtykkeerklæringen.  

Jeg har denne 
samtykkeerklæring, som jeg 
gerne vil have, at du læser 
igennem og underskriver, 
inden du deltager i 
interviewet.  
 

 
Præsentation af informanten. 

 
Informanten præsenterer sig 
selv. 

 
Vil du præsentere dig selv?  
Fx navn, alder.  
 
Patient: 
Hvor mange år har du levet 
med din sygdom?   
 

 
 

Forskningsspørgsmål Tema Interviewspørgsmål 
 
Hvilken betydning har den 
telemedicinske indsats i 
forhold til patienten? 
 

 
Deltagelse i tilbud 
 

 
Kan du med egne ord beskrive, 
hvorfor du deltager i dette 
træningstilbud?  
 
Har du tidligere deltaget i 
træning i forhold til dine lunger?  

- Patientskole/lungeskole?  
- Fysisk træning?  

 
Hvis nej,  

- Er der en årsag til at du 
ikke tidligere har 
deltaget i et 
træningstilbud?  

- Har du tidligere fået 
tilbud om træning? 

 
Hvis ja,  

- Hvad fik du ud af det?   
- Kan du forsøge at 

sammenligne de to 
tilbud?  
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- Hvordan oplever du det, 
at det er flyttet fra et 
rum, hvor man er fysisk 
tilstede til et virtuelt 
rum? 

- Fordele? Ulemper? 
 
Har du tidligere deltaget i andre 
telemedicinske tilbud? 
 
Hvordan oplever du at deltage i 
tilbuddet?  

- Positivt / negativt 
 
Hvis du tænker på en typisk dag, 
før du skal deltage i tilbuddet. 
Hvad gør du op til, at du logger 
dig på?  
 

  
Det materielle og det fysiske 
rum  
 

 
Hvorfor er computeren 
placeret, hvor den er?  
 
Har du gjort dig overvejelser i 
forhold til placering af 
computeren i rummet?  
 
Oplever du, at der er 
udfordringer forbundet med 
computerens placering?  
 
Hvad tænker du om den 
teknologiske udvikling i forhold 
til træning og undervisning? 
 

 
Hvilken betydning får 
teknologien for 
kommunikationen, krav og 
kompetencer?  
 

 
Krav og kompetencer 

 
Hvordan oplever du at arbejde 
med teknologien?  
 
Hvad er nemt?  
Hvad er svært? 
 
Kan du komme med et 
eksempel, hvor du havde 
tekniske udfordringer?  
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- Hvad gjorde du? 
- Hvordan handlede du?  
- Hjælp udefra? Kiggede i 

vejledningen? 
Pårørende? 

 
Bruger du alle de ”teknologier” 
der er stillet til rådighed? (fx 
computer, programmet, 
kalender, saturationsmåler, 
træningsdagbog, dagsskema) 
 
Hvad er nødvendigt for dig?  
 
Hvilke krav stiller teknologien til 
dig, for at du kan deltage?  
 
Har du forslag til forbedringer?  
 

  
Kommunikation 
 

 
Hvad er god undervisning for 
dig?  
 
Hvad er god træning?  
 
Hvordan oplever du det at 
modtage undervisning via en 
skærm?  
 
Hvordan oplever du at træne via 
en skærm?  
 
Hvordan oplever du det, at I er 
flere på skærmen under 
holdundervisning og træning?  

- Positivt? 
- Negativt? 
- Udfordringer?  
- Sammenlign evt. med 

den individuelle kontakt.  
 
Er der noget du oplever som 
særligt problematisk under 
kontakten, i forhold til at I er i et 
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virtuelt rum og ikke fysisk 
tilstede i et rum?  

- Etik?  
 

 
Observationer 
 

 
Evt. eksempler   

 
Evt. eksempel uddybes… 
Hvad skete der?  
Hvad tænkte du?  
Hvorfor reagerede du, som du 
gjorde?  
 

 
Afsluttende spørgsmål 
 

  
Har det påvirket din deltagelse i 
den telemedicinske kontakt, at 
jeg har siddet med som 
observatør?  
 
Kunne du i fremtiden finde på at 
deltage i lignende tilbud? 
 
Kan du beskrive det positive ved 
tilbuddet?  
 
Kan du beskrive det negative / 
udfordringer ved tilbuddet?  
 
Til slut – hvis du fik muligheden 
for at deltage i videre træning, 
hvilken form ville du 
foretrække?  

- Virtuelt?  
- Fysisk på et hold?  
- Kan du uddybe det…?  

 
Vi er ved at være færdige med 
interviewet. Er der noget du har 
lyst til at tilføje?  
 
Tak for din deltagelse.  
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Til ergo- og fysioterapeuten 

 
Indledning   

 
Præsentation af 

interviewperson 
 

 

Hvem er jeg?  

 

Jeg hedder … 

 

Præsentation af formål med 

projektet 

 

Formålet med interviewet. 

 

Formålet med dette interview 

er at høre hvordan du oplever 

det telemedicinske tilbud om 

lungeskole. 

 

 
Rammerne for interviewet. 

 

Tidsramme. 

 

Jeg forventer, at interviewet 

kommer til at vare ca. 30 – 60 

minutter.  

 

  

Interviewet optages. 

 

Interviewet vil blive optaget, 

for at jeg bedre kan huske, 

hvad du har fortalt mig.  

 

  

Anonymisering. 

 

Interviewet vil blive behandlet 

fortroligt og anvendt i 

anonymiseret form i opgaven, 

så det ikke kan føres tilbage til 

dig. Optagelserne slettes, når 

opgaven er færdig.  

 

  

Min opgave i interviewet. 

 

Jeg vil stille dig nogle 

spørgsmål undervejs. Det kan 

også være, at jeg tager lidt 

noter undervejs.  

 

  

Dine rettigheder i forhold til 

interviewet.  

 

Jeg vil gøre dig opmærksom 

på, at du deltager frivilligt og 

du altid kan trække dit 

samtykke tilbage.  

Du må gerne spørge 

undervejs, hvis der er noget 
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du ikke forstår eller bliver i 

tvivl om.  

 

 

 
Samtykkeerklæring 

 

Informanten skriver under på 

samtykkeerklæringen.  

 

Jeg har denne 

samtykkeerklæring, som jeg 

gerne vil have du læser 

igennem og underskriver 

inden, du deltager i 

interviewet.  

 

 
Præsentation af informanten. 

 

Informanten præsenterer sig 

selv. 

 

Vil du præsentere dig selv?  

Fx navn, alder.  

 

Hvilken erfaring har du med 

netop denne patientgruppe?  

 

 

 

Forskningsspørgsmål Tema Interviewspørgsmål 
 
Hvilken betydning har den 
telemedicinske indsats i 
forhold til patienten? 
 

 

Deltagelse i tilbud. 

 

 

Hvilken betydning tænker du, 

at den telemedicinske indsats 

har overfor netop denne 

målgruppe?  

- Fordele? 

- Ulemper?  

 

 

Hvilken betydning har den 
telemedicinske indsats i 
forhold til ergo- og 
fysioterapeuten?  
 

 

Deltagelse i tilbud. 

 

Hvis du tænker på en typisk 

dag, før du skal undervise eller 

træne via skærmen. Hvad gør 

du i tiden op til, at du logger 

dig på?  

- Arbejdsrytme? 

- Opstilling? 

 

Du har erfaringer med den 

traditionelle lungeskole. Kan 

du forsøge at sammenligne de 

to tilbud?  

- Fordele? 

- Ulemper? 
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Hvordan oplever du det, at 
det er flyttet fra et rum, hvor 
man er fysisk tilstede til et 
virtuelt rum? 

- Fordele? Ulemper? 
 
 

  
Det materielle og det fysiske 
rum.  
 

 
Hvorfor er computeren 
placeret hvor den er?  
 
Har du gjort dig overvejelser i 
forhold til placering af 
computeren i rummet?  
 
Oplever du, at der er 
udfordringer forbundet med 
computerens placering?  
 
Hvad tænker du om den 
teknologiske udvikling i 
forhold til træning og 
undervisning? 
 

 
Hvilken betydning får 
teknologien for 
kommunikationen, krav og 
kompetencer?  
 

 
Krav og kompetencer. 

 
Hvordan oplever du arbejdet 
med teknologien?  
 
Hvad er nemt?  
Hvad er svært? 
 
Kan du komme med et 
eksempel, hvor du havde 
tekniske udfordringer?  

- Hvad gjorde du? 
- Hvordan handlede du?  
- Hjælp udefra? Kiggede 

i vejledningen?  
 

Bruger du alle de 
”teknologier” der er stillet til 
rådighed? (fx computer, 
programmet, kalender, 
saturationsmåler) 
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Hvad er nødvendigt for dig?  
 
Hvilke krav stiller teknologien 
til dig, for at du kan udføre dit 
arbejde? 
  
Har du forslag til 
forbedringer?  
 

  
Kommunikation. 
 

 
Hvordan ser du din rolle som 
ergoterapeut/fysioterapeut i 
forhold til denne målgruppe?  

- Facilitator? Rådgiver? 
Vejleder? 

 
Ændres din rolle i forbindelse 
med den telemedicinske 
tilgang? 
 
Hvad er god undervisning for 
dig?  
 
Hvad er god træning?  
 
Hvordan oplever du det at 
skulle give undervisning og 
træning via en skærm? 
 
Har du foretaget dig nogle 
ændringer i forhold til din 
formidling og tilgang?  
 
Hvordan oplever du det, at I 
er flere på skærmen under 
holdundervisning og træning?  

- Positivt? 
- Negativt? 
- Udfordringer?  
- Sammenlign evt. med 

den individuelle 
kontakt.  
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Er der noget du oplever som 
særligt problematisk under 
kontakten, i forhold til at I er i 
et virtuelt rum og ikke fysisk 
tilstede i et rum?  

- Er der etiske 
problemstillinger i 
forbindelse med 
tilbuddet?  

- Hvis ja, hvad har du/I 
gjort i forhold til 
dette?  

 
 
Observationer 
 

 
Evt. eksempler.   

 
Evt. eksempel uddybes… 
Hvad skete der?  
Hvad tænkte du?  
Hvorfor reagerede du, som du 
gjorde?  
 

 
Afsluttende spørgsmål 
 

  
Har det påvirket din 
deltagelse i den 
telemedicinske kontakt, at jeg 
har siddet med som 
observatør?  
 
Kan du beskrive det positive 
ved tilbuddet?  
 
Kan du beskrive det negative / 
udfordringer ved tilbuddet?  
 
Vi er ved at være færdige med 
interviewet. Er der noget du 
har lyst til at tilføje?  
 
Tak for din deltagelse.  
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Bilag 5: Samtykkeerklæring til deltagerobservation og interview 
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Bilag 1: Samtykkeerklæring til deltagerobservation og interview 

  

Samtykkeerklæring  

Der gives tilladelse til, at Malene Juul Hylle må være tilstede under en telemedicinsk 
lungeskolekontakt. Observationerne skal bruges i forbindelse med et masterprojekt på Aarhus 
Universitet om den telemedicinske lungeskole.    

Der gives ligeledes tilladelse til deltagelse i et efterfølgende interview, samt at interviewet må 
indgå i opgaven. Interviewet jeg deltager i må optages. Alle informationer vil blive behandlet 
fortroligt og materialet vil blive anonymiseret. Optagelsen vil blive slettet efter projektets ophør. 
Deltagelsen er frivillig, og jeg har mulighed for at trække mig fra deltagelse i projektet når som 
helst og uden grund.  

Jeg er informeret om opgavens indhold og formål. Jeg bekræfter min frivillige deltagelse, som 
informant i masterprojektet vedrørende den telemedicinske lungeskole ved Malene Juul Hylle, 
ergoterapeut på Regionshospitalet Horsens og studerende på Aarhus Universitet.  

Min underskrift bekræfter, at jeg har læst ovenstående og frivilligt underskrevet denne 
samtykkeerklæring.  

 

 

Dato ___________ Underskrift ______________________________________________  
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Bilag 6: Samtykkeerklæring til deltagerobservation 
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Bilag 2: Samtykkeerklæring til deltagerobservation  

  

Samtykkeerklæring  

Der gives tilladelse til, at Malene Juul Hylle må være tilstede under en telemedicinsk 
lungeskolekontakt. Observationerne skal bruges i forbindelse med et masterprojekt på Aarhus 
Universitet om den telemedicinske lungeskole.    

Alle informationer vil blive behandlet fortroligt og materialet vil blive anonymiseret. Deltagelsen er 
frivillig, og jeg har mulighed for at trække mig fra deltagelse i projektet når som helst og uden 
grund.  

Jeg er informeret om opgavens indhold og formål. Jeg bekræfter min frivillige deltagelse i 
masterprojektet vedrørende den telemedicinske lungeskole ved Malene Juul Hylle, ergoterapeut 
på Regionshospitalet Horsens og studerende på Aarhus Universitet.  

Min underskrift bekræfter, at jeg har læst ovenstående og frivilligt underskrevet denne 
samtykkeerklæring.  

 

 

Dato ___________ Underskrift ______________________________________________  
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Bilag 7: Inklusions- og eksklusionskriterier 

 

KOL inddeles i sværhedsgrader. Det er baseret på Det Globale Initiativ for KOL, 2017. En 

inddeling i sværhedsgrader udelukkende på symptomscore og risiko for sygdom. Der inddeles ud 

fra graden af lungefunktion (FEV1), ud fra åndenødsskala Medical Research Councils (MRC) og 

COPD Assesment Test (CAT), der giver et indblik i hvor påvirket den enkelte er af sygdommen 

KOL.  

 

Inklusionskriterier:  

• Verificeret KOL-diagnose, FEV1/FVC < 70%  

• GOLD gr. D. FEV1 under 50%, CAT score over 10, MRC-grad 3 eller derover.  

• 1-2 årlige exacerbationer eller én sygehusindlæggelse.  

• Behov for tæt tværfagligt samarbejde.  

• Er motiveret for tilbuddet.  

 

Eksklusionskriterier:  

• Manglende specifikke tekniske kompetencer, der vanskeliggør kommunikation via telefon 

og/eller computerskærm.  

• Kognitive problemstillinger der gør, at de har svært ved at medvirke til tilbuddet. 

• Ønsker ikke tilbuddet / er ikke motiveret.  

• Kredsløbs ustabil.  
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Bilag 8: Oversigt over hele det telemedicinske forløb 

 

 
 

 

  

Telemedicinsk	lungeskole.	Oversigt	over	hele	forløbet.	Dec.	2018	

Revideret	april	2019,	MJH.	
	

Telemedicinsk	
lungeskole

Uge	1

Fysioterapi:		
start	tests

Ergoterapi:	
COPM,	

målsætning,		
MRC	grad,	CAT-

score

Uge	2

Mandag
Fysioterapi:	
teori/træning

Torsdag
Ergoterapi:			

teori

Uge	3

Mandag
Fysioterapi:	
træning

Onsdag
Ergoterapi:	
individuelt		
(helt/halvt)

Torsdag
Fysioterapi:	
teori/træning

Uge	4

Mandag
Fysioterapi:	
træning

Torsdag
Sygeplejerske:	
kost	og	ernæring

Uge	5

Mandag
Ergoterapi:			

teori

Torsdag
Fysioterapi:	
træning

Uge	6

Mandag
Fysioterapi:	
teori/træning

Onsdag
Ergoterapi:	
individuelt	-

midtvejsevalueri
ng,	MRC	grad,	
CAT-score

Torsdag
Sygeplejerske:	
medicin	og	

inhalationstekni
k

Uge	7

Mandag
Fysioterapi:	
træning

Torsdag
Fysioterapi:	
teori/træning

Uge	8

Mandag
Ergoterapi:			

teori

Onsdag
Ergoterapi:	
individuelt			
(helt)

Torsdag
Fysioterapi:	
træning

Uge	9

Mandag								
Læge:	

Sygdomslære	
KOL

Torsdag
Fysioterapi:	
træning

Uge	10

Mandag
Fysioterapi:	
træning

Onsdag
Ergoterapi:					

Evt.	individuelt	
(helt)

Torsdag
Fysioterapi:	
teori/træning

Uge	11

Mandag
Hospitalspræst:	
Tanker	om	livet?

Torsdag
Fysioterapi:	
træning

Uge	12

Fysioterapi:				
slut	tests.	Evt.	
alm.	gop.

Ergoterapi:							
re-COPM,	

evaluering	af	
mål,	MRC	grad,	
CAT-score.	Evt.	

alm.	gop.
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Bilag 9: Det ergoterapeutiske telemedicinske forløb 

 

 

Telemedicinsk	lungeskole	–	ergoterapi.	

Anne-Mette	Tjørnelund	og	Malene	Juul	Hylle.	Okt.	2018,	Revideret	april	2019	
	

	

	
 

	

Gruppeundervisning

Uge	1.

Uge	2.	Forandring	og	livskvalitet.
Energi,	livskvalitet,	forandringer	og	
energibesparende	arbejdsmetoder.	

Opgave:	dagsskema.	

Uge	3.	

Uge	4.	

Uge	5.	Hverdagsaktiviteter	og	
energibesparende	arbejdsmetoder.	

Patientfortællinger.	Opfølgning:	
dagsskema.

Uge	6.	

Uge	7.	

Uge	8.	Åndenød,	søvn	og	aktivitet.
Angst,	åndenød	og	hverdagsaktiviteter.	
Afslapning,	hvile	og	søvn.	Synkebesvær.

Uge	9.

Uge	10.

Uge	11.	

Uge	12.

Individuelt	forløb	- helt

Uge	1:	Start	COPM.	Målsætning.	CAT	
score.	MRC	grad.	Øvrige	emner:	angst	og	

åndenød.	Spise	og	drikke.		

Uge	2.	Ingen	ergoterapi.	

Uge	3:.	Individuelt	forløb.	Mål.	
Dagsskema.	Emne:	Forandring.	

Vilje/vane/motivation.	Energibesparende	
arbejdsmetoder.	Hverdagsaktiviteter.

Uge	4.	Ingen	ergoterapi.	

Uge	5.	Ingen	ergoterapi.

Uge	6:.	Midtvejsevaluering.	Individuelt	
forløb.	Evaluering	af	CAT	score.	MRC	

grad.	Mål.

Uge	7.	Ingen	ergoterapi.	

Uge	8.	Individuelt	forløb.	Mål.	Emne:	
Angst	og	åndenød.	Energibesparende	
arbejdsmetoder.		Stillingtagen	til	ekstra	

gang	i	uge	10?

Uge	9.	Ingen	ergoterapi.	

Uge	10.	Evt.	individuelt	forløb	- afklares	i	
uge	8.

Uge	11.	Ingen	ergoterapi.

Uge	12:	Re-COPM.	Evaluering	af	mål.	CAT	
score.	MRC	grad.	Evt.	alm.	gop.

Individuelt	forløb	- halvt

Uge	1:	Start	COPM.	Målsætning.	CAT	
score.		MRC	grad.	Øvrige	emner:	angst	og	

åndenød.	Spise	og	drikke.	

Uge	2.	Ingen	ergoterapi.

Uge	3.	Individuelt	forløb.	Mål.	
Dagsskema.	Emne:	Forandring.	

Vilje/vane/motivation.	Energibesparende	
arbejdsmetoder.	Hverdagsaktiviteter.

Uge	4.	Ingen	ergoterapi.	

Uge	5.	Ingen	ergoterapi.

Uge	6.	Midtvejsevaluering.	Individuelt	
forløb.	Evaluering	af	CAT	score.		MRC	
grad.	Individuelt	forløb	stopper.	Mål.	

Uge	7.	Ingen	ergoterapi.

Uge	8.	Ingen	ergoterapi.

Uge	9.	Ingen	ergoterapi.	

Uge	10.	Ingen	ergoterapi.	

Uge	11.	Ingen	ergoterapi.	

Uge	12.	Re-COPM.Evaluering	af	mål.	CAT	
score.	MRC	grad.	Evt.	alm.	gop.	
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Bilag 10: Plantegning og illustration af det fysiske set-up (P1) 

 

 

 


