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Osteoporoseappen  
– en håndsrækning til 
kvinder med osteoporose

Tema: Telemedicin ■

En danskudviklet app til kvinder med osteoporose 
går snart i test. Appen er udviklet i samarbejde med 
brugerne og de sundhedsprofessionelle og letter 
blandt andet kommunikationen mellem læge og 
patient og hjælper kvinderne med træning.

Af Pernille Ravn Jakobsen,  
ph.d.-studerende &  
Jane Clemensen, forskningsleder 
og lektor ved Center for Innovativ 
Medicinsk Teknologi, Odense 
Universitetshospital og  
Syddansk Universitet

Osteoporoseappen er den første app på 
markedet målrettet kvinder i alderen 
50-65 år, der får konstateret osteopo-
rose uden et forudgående knoglebrud. 
Via appen kan kvinderne eksempelvis 
få målrettet og skræddersyet viden om 
osteoporose. De kan vælge at få svaret 
på deres skanning tilsendt som en med-
delelse via appen og dernæst få hjælp 
til at forberede sig til mødet med de 
sundhedsprofessionelle, således at egne 
behov er lettere at få italesat i forbin-
delse med en konsultation. Når diagno-
sen er stillet, kan appen hjælpe til at leve 
knoglevenligt, minde om at tage medicin 

og sende en påmindelse, når det er ved 
at være tid til at blive skannet igen.
Ideen er opstået sammen med kvinder 
med osteoporose, praktiserende læger, 
speciallæger, sygeplejersker og bioanaly-
tikere fra Osteoporoseklinikken på OUH, 
Osteoporoseforeningen og forskere i 
forbindelse med et ph.d.-projekt på Cen-
ter for Innovativ Medicinsk Teknologi i 
Odense. Participatory design anvendes 
som overordnet forskningsdesign, og 
derved inddrages brugere på alle niveau-
er i et tæt samarbejde med designere og 
ingeniører fra virksomheden MedWare. 

Kvindernes behov 
er udgangspunktet
Projektet blev indledt med en systema-
tisk litteraturgennemgang og indsam-
ling af data via kvalitative interviews 
og feltstudier. Alt sammen med det 
formål at afdække de behov, som en 
kommende mobil sundhedsteknologisk 
løsning skulle imødekomme. Gennem 
det første år blev kvinder, der lige havde 
fået diagnosen osteoporose, studeret og 
interviewet. Også praktiserende læger 
og osteoporoselæger fra sygehuset blev 
interviewet, og skanningssituationer 
og deltagere på osteoporoseskolen på 
sygehuset blev observeret. Overordnet 
viser resultaterne, at kvinderne har 
brug for målrettet og skræddersyet 
information om osteoporose. Derud-

over ønsker de at være bedre klædt på 
til lægekonsultationen, hvor der skal 
træffes beslutninger om behandling. 
Når diagnosen er stillet, ønsker kvin-
derne hjælp til at leve knoglevenligt og 
vil gerne undgå unødvendig sygelig-
gørelse. Mange kvinder beskriver det 
som en jungle at finde rundt i, når de 
får diagnosen osteoporose og søger 
på nettet efter information. Lægerne 
efterspørger muligheden for at klæde 
kvinderne på med relevant information, 
inden de møder dem i konsultationen, 
således at kvinderne lettere kan deltage 
i fælles beslutningstagning i forhold til 
behandling. Lægerne nævner eksempel-
vis, at det kunne være relevant at todele 
konsultationen, så kvinderne først får at 
vide, at de har osteoporose, og hvilke 
behandlingsmuligheder der er. Der- ▼

Billede ??: Skærmbillede af appen. Forsiden af appen. Kan evt. bruges sammen med overskriften.

Billede 1.
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Billede 3: Skærmbillede af appen:  ”Alt om osteoporose” delen får kvinderne adgang til, så snart 

de har hentet appen i app store. Her kan kvinderne læse om osteoporose på et stadie, hvor der 

ikke er opstået brud. Viden der er skræddersyet til deres behov.  

Billede : Skærmbillede af appen: Tekstbesked med skanningssvar. Sammen med tekstbeskeden 
får kvinden link til de artikler i appen som kan være relevante at læse. Derudover er der en video 
af overlæge Pernille Hermann på Osteoporoseklinikken, der forklarer hvad skanningsresultatet betyder. 

■ Tema: Telemedicin

næst kan de mødes igen og beslutte, 
hvad der skal igangsættes i forhold 
til behandling. Men dette er en dyr 
løsning, hvis ikke der tænkes i alterna-
tive løsninger, og her er det, at mobil 
sundhedsteknologi kommer ind 
som et muligt redskab. 

Brugerdrevent design
Gennem tre workshops, hvor et team 
bestående af kvinder med osteoporose, 
praktiserende læger, læger og personale 
fra Osteoporoseklinikken på OUH, re-

præsentanter fra Osteo-
poroseforeningen 
samt designere og 
ingeniører deltog, 
blev det overord-
nede design af den 
mobile sundheds-
teknologiske løs-
ning lavet (billede 
2). Herefter blev der 
udviklet mock ups, 
som blev gennem-
gået med patienter 
og læger. Baseret på 
deres feedback blev 
designet justeret 
inden den endelige 
udvikling gik i gang. 

Samskabende  
udvikling
I en samskabende 
proces med ovenstå-
ende team er osteo-
poroseappen blevet 
udviklet gennem 
iterative processer 
bestående af laborato-
rietests, brugeraktivi-
teter og udvikling. 

Målet er at udvikle en app, som intro-
duceres for kvinder, i forbindelse med 
at hun henvises til en knogleskanning 
for at blive undersøgt for osteoporose. 
Sammen med indkaldelsen til knog-
leskanningen får kvinden information 
om appen, og hvordan hun henter den. 
Appen er en del af Mit Forløb, som er 
en samling af apps udviklet på Odense 
Universitetshospital. Efter appen er 
hentet i app-store får hun adgang 
til den del af appen, der indeholder 
målrettet og skræddersyet information 
om osteoporose på et stadie, hvor der 
endnu ikke er opstået knoglebrud. In-
formationen formidles dels som videoer 
og dels som billeder og tekst (billede 3). 
Denne del af appen bliver offentlig til-
gængelig for alle, der henter appen »Mit 
Forløb« og kræver ikke log ind. 

Svaret på skanning via appen
Når kvinden kommer til skanning, bliver 
hun tilbudt at få svaret på skanningen 
tilsendt via appen. Det kræver, at hun 
opretter sig som bruger via et log ind. 
Kvinden får således svaret på skannin-
gen næsten med det samme og undgår 
ventetid, som mange beskriver som 
værende frustrerende. Efter at have mod-
taget skanningssvaret kan hun få hjælp 
til at forberede sig til konsultationen hos 
egen læge via appen (billede 4). Det er 
muligt for kvinden at sende en medde-

Osteoporose 
– en omkostningsfuld diagnose
● Ca. 500.000 danskere har osteopo-

rose, men under halvdelen er klar 
over det.

● Osteoporose skønnes at ramme 
hver ottende mand og hver tredje 
kvinde over 50 år.

● Sygdommen koster hvert år det 
danske samfund 12 milliarder 
kroner.

● Brud kan forebygges. Medicin, 
knoglevenlig livsstil og indtag af 
kalk og D-vitamin har en forebyg-
gende effekt.

● Studier viser, at over halvdelen af 
kvinder med osteoporose stopper 
med den forebyggende medicin-
ske behandling.

● Der er brug for nye og brugerven-
lige tilbud.

Billede : Billedet er fra den første workshop, hvor ideer til det overordnede design blev 
genereret sammen med teamet af forskere, patienter, sundhedsprofessionelle og designere. 

Workshoppen foregik hos Syddansk Sundhedsinnovation i Odense. 

Billede 2 er fra den første workshop, hvor ideer til det overordnede design blev genereret sammen 
med teamet af forskere, patienter, sundhedsprofessionelle og designere. Workshoppen foregik hos 
Syddansk Sundhedsinnovation i Odense.

Billede 3. »Alt om osteoporose«-
delen får kvinderne adgang til, så 
snart de har hentet appen i app-
store. Her kan kvinderne læse om 
osteoporose på et stadie, hvor der 
ikke er opstået brud. Viden der er 
skræddersyet til deres behov.

Billede 4. 
Tekstbesked med skanningssvar. 
Sammen med tekstbeskeden 
får kvinden link til de artikler i 
appen, som kan være relevante at 
læse. Derudover er der en video 
af overlæge Pernille Hermann 
på Osteoporoseklinikken, 
der forklarer, hvad 
skanningsresultatet betyder.
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Mobil sundhedsteknologi
Mobil sundhedsteknologi, hvor patienterne i højere 
grad bliver partnere i deres eget behandlingsforløb, kan 
effektivisere behandlingen og sikre bedre tværsektoriel 
integration for borgerne. 
Udviklingen af teknologier skal minimere presset på ikke 
mindst hospitalernes økonomiske og personalemæssige 
ressourcer samt øge patienternes aktive medvirken og 
motivation for at tage ansvar for deres egen sundhed. 
En af målsætningerne fra regeringens side er, at mobil 
sundhedsteknologi skal reducere den personlige kon-
takttid mellem sundhedsprofessionelle og patienter ved 
at mobilisere patienten som aktiv i egen monitorering/
behandling. 
(Kilde: Mobil sundhedsteknologi el. telemedicin og 
mobil sundhedsteknologi. Uddannelses- og 
Forskningsministeriet, marts 2013).

Billede : Skærmbillede af appen. Denne del af appen indeholder forberedelser til 

lægekonsultationen. Under eller efter lægekonsultationen er der plads til at skrive hvad kvinden 

blev enig med lægen om ift. eksempelvis behandling og opfølgning. 

Billede 6: Skærmbillede af appen. I den individuelle del af appen, som kræver log ind, kan kvinden vælge at følge et 12 ugers træningsprogram med instruktion og videoer omkring knoglevenlig træning.  

lelse til Osteoporoseklinikken, hvis der er noget, hun bliver i 
tvivl om under forløbet. Når epikrisen sendes fra Osteoporose-
klinikken med beskrivelser af skanningen og anbefalinger om 
behandling, får kvinden en besked om, at svaret nu er landet 
hos egen læge, og at det nu vil være relevant at bestille en tid. 
På den måde slipper kvinden for at ringe forgæves til lægen, 
og den to-deling af konsultationen, som lægerne efterspørger, 
bliver derved en realitet. I forbindelse med konsultationen kan 
kvinden notere, hvad hun blev enig med sin læge om, så det 
bliver lettere at huske (billede 5).

Hjælp til at tage knoglen i egen hånd
Efter diagnosen er stillet, kan kvinden få hjælp via appen til 
at træne knoglevenligt med et 12 ugers træningsprogram 
bestående af 12 forskellige videoer a 20 minutters varighed 
med øvelser, der nøje forklares, og som langsomt progredi-
erer. Formålet er, at kvinderne får instruktion i at styrke deres 
knogler og ikke blive bange for at bruge kroppen af frygt for 
brud (billede 6). Derudover kan kvinden få hjælp til at beregne 
sit indtag af kalk, og hvorvidt hun har brug for at supplere med 
kalktabletter og D-vitamin. Hun kan også få viden om knogle-
venlig kost. Derudover kan hun, hvis hun har valgt at påbe-
gynde medicinsk behandling, få en påmindelse om at huske 
sin medicin, som ofte er en ugentlig tablet. 

Virker det?
Det overordnede formål med projektet er at udvikle en mobil 
sundhedsteknologisk løsning, der kan hjælpe kvinder med 
osteoporose uden brud til at udvise egenomsorg og hand-
lekraft. Dette ved vi først, når vi har testet appen. Testfasen 
forventes at starte i juni 2017 og indledes med en tema-

eftermiddag for de praktiserende læger på Fyn, hvor de 
kan få den nyeste viden indenfor osteoporosebehandling 
og få information om appen. Herefter rekrutteres kvinder 
fra Odense Universitetshospital i forbindelse med, at de 
indkaldes til knogleskanning. Det forventes at inkludere 30 
kvinder i pilottesten. Resultaterne af testfasen forventes at 
blive publiceret i slutningen af 2018. 

Billede 5. Denne del af appen 
indeholder forberedelser til 
lægekonsultationen. Under eller 
efter lægekonsultationen er der 
plads til at skrive, hvad kvinden 
blev enig med lægen om i  
forhold til eksempelvis  
behandling og opfølgning.

Billede 6. I den individuelle del 
af appen, som kræver log ind, 
kan kvinden vælge at følge et 
12 ugers træningsprogram med 
instruktion og videoer omkring 
knoglevenlig træning.
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