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1. Indledning
Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) har udviklet smartphone-applikationen Momentum
som et bud på et telemedicinsk redskab til fælles beslutningstagning og recovery. Gennem
en pilotfase på 4 måneder har 78 patienter og i alt 116 behandlere fra tre enheder i RHP
været tilknyttet Momentum i form af selve app’en og et tilhørende behandlersite. I tråd med
recovery-paradigmet er app’en resultatet af en samskabelsesproces, hvor både behandlere
og tidligere patienter har bidraget i udviklingsprocessen. Projektmedarbejdere med egne
patienterfaringer fra psykiatrien har varetaget formidling og support mv.
Denne evaluering opsummerer erfaringerne fra pilotfasen og skal danne grundlag for en
videre proces med videreudvikling, implementering og evt. forskning. Trygfonden har ydet
støtte til gennemførelse og evaluering af pilotprojektet.

2. Baggrund
I Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) er visionen en psykiatri med patienten i centrum,
baseret på recovery, netværksinddragelse og rehabilitering. Det er med afsæt i denne vision,
at Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery i RHP, i samarbejde med firmaet
BridgeIT, har udviklet og testet en smartphone-applikation, der skal understøtte patienters
indflydelse på behandlingen og egen livssituation.
Til trods for at mennesker med psykisk sygdom såvel som deres behandlere ønsker at skabe
gode samarbejdsrelationer, oplever mange, at det i praksis er svært. Det kan opleves som
om, at der eksisterer en kløft mellem patienter og behandlere, formet af kultur, tradition og
tidligere tiders indbyggede paternalisme. Redskaber, der understøtter fælles beslutningstagning (i international litteratur: Shared Decision Making), kan bruges til at bygge bro over
kløften mellem patienter og behandlere ved at sikre, at patienters synspunkter og oplevelser
i højere grad integreres som en del af behandlingen.

3. Momentum-løsningen
Momentum-løsningen består først og fremmest af en app til patienter, der downloades via
app-stores. Derudover rummer den et behandlersite, hvor behandlere kan se patienternes
delte samtaler, og et administrationssite, hvor projektet matcher patienter og behandlere.
Matchningen foretages umiddelbart efter tilmelding, hvor patienter oplyser, hvilke behandlere (kontaktpersoner, læger mv.), de er tilknyttet. Selve app’en er udviklet som en native
app til henholdsvis IOS og Android samt i en web-version med samme funktionaliteter. Webudgaven henvender sig til brugere med andre smartphone-styresystemer og til brug på pc.

4. Formål og evalueringsspørgsmål
Formålet med projektet har været at udvikle og afprøve et konkret bud på et redskab, der
gør det nemmere for mennesker med en behandlingskrævende psykisk sygdom aktivt at
bidrage til og øve indflydelse på medicinske og generelle behandlingsmæssige beslutninger.
Evalueringen ønsker at besvare følgende spørgsmål:
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Er Momentum et redskab, patienter og behandlere finder brugbart, og som patienter har lyst til at bruge?
Hvilken betydning har værktøjet for
o patienternes involvering i og indflydelse på behandlingen?
o det konkrete samarbejde mellem patienter og behandlere?
o patienters empowerment (myndiggørelse, evne til at mestre eget liv)?

5. Læsevejledning
Rapporten er bygget sådan op, at der efter en kort gennemgang af evalueringsmetoden
følger et resumé, der opsummerer resultater og erfaringer. Her besvares evalueringsspørgsmålene om app’ens brugbarhed og betydning, og resuméet beskriver desuden projektets primære udfordringer. På baggrund af pilotprojektets erfaringer og resultater gives der
anbefalinger til den videreudvikling og implementering af Momentum, der på baggrund af
en direktionsbeslutning i Region Hovedstadens Psykiatri igangsættes i 2015.
Bilag 1 beskriver projektets organisering og udviklingsprocessen, målgruppen, forhåndsforventninger, og rummer desuden en mere uddybende gennemgang af projektets resultater
og erfaringer vedr. app’ens funktionalitet og brugbarhed, dens betydning og muligheder,
samt overvejelser omkring supportfunktionen, herunder betydningen af at supportmedarbejderne tilknyttet projektet har egne erfaringer fra psykiatrien.
Bilag 2 udgøres af interviewguides (patienter, tværfagligt personale, læger, supportteam) og
af et spørgeskema til registrering af personalets forhåndsforventninger.

6. Evalueringsmetode
Evalueringen er overvejende kvalitativ og processuel med det dobbeltsidede formål at indhente viden om, hvorvidt prototypen af app’en virker efter hensigten, samt hvilke behov og
muligheder der er for den allerede besluttede videreudvikling og implementering i større
skala.
Evalueringen bygger på indhentning af data gennem:
En løbende deltagelse i projektaktiviteter i udviklings-, formidlings- og testfasen med
kontakt til brugere, afdelingsledere, behandlere og supportmedarbejdere
Deltagelse i projektgruppemøder
7 individuelle patientinterviews
3 fokusgruppeinterviews med tværfagligt personale (i alt 12 deltagere)
1 fokusgruppeinterview med 7 læger
2 individuelle interviews med supportmedarbejdere
Spørgeskema til behandlere før testfasen om personalets forventninger
Kvantitative data over brugen af app’en mht.
o antal brugere
o brugernes aktivitetsniveau (Google Analytics)
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Evaluator (tovholder) har været tilknyttet projektet med den fordel, det giver at kunne følge
processen tæt. Til gengæld vil der også være en risiko for manglende objektivitet i fremstillingen. Da der er tale om et pilotprojekt og ikke et forskningsprojekt har projektet dog vurderet, at fordelene vejer tungest.
Alle interviewene er gennemført som semistrukturerede interviews. Patient- og behandlerinterviews har tovholder gennemført, fokusgruppeinterviews er sket i samarbejde med projektleder, og da tovholder også har haft supportfunktion har en medarbejder fra Kompetencecenter for Rehabilitering og recovery gennemført interviewene med supportmedarbejderne.

7. Resumé: Resultater og erfaringer fra pilotprojektet
I det følgende præsenteres det, hvilke resultater og erfaringer pilotprojektet har givet, samt
hvad de primære udfordringer har været.

Hvilke resultater og erfaringer har pilotprojektet givet ?
Et brugbart og brugervenligt vær ktøj med et relevant indhold
Patienter og behandlere vurderer, at app’en er et brugbart patient-værktøj til fælles beslutningstagning og recovery. Ifølge brugerne er app’en nem at navigere rundt i, og indholdet
vurderes som relevant. Dog trækker det ned i vurderingen af brugervenligheden, at der ved
hver session skal logges på med en lang adgangskode.

’Samtaler’ støtter patienters hukommelse og fokus i samtalen
Data for brugen af app’en viser, at elementet ’Samtaler’ er blevet brugt mest. Når patienter
opfatter samtaleforberedelsen som mest relevant, hænger det sammen med, at den støtter
patientens hukommelse og hjælper med at fokusere på det, der for patienten er vigtigt at få
talt om til behandlersamtaler. De patienter, der har valgt at bruge Momentum til at forberede samtaler hver eneste uge oplever imidlertid, at det efterhånden bliver for monotont at
besvare de samme spørgsmål. Også behandlerne oplever, at samtaleforberedelsen er brugbar for patienterne, da den hjælper dem til at fokusere og sætte relevante ord på, hvad det
er vigtigt at få talt om.

’Samtaler’ fungerer som invitation til indflydelse og samarbejde
Både patienter og behandlere tilkendegiver, at Momentum har betydning for patienters
involvering og indflydelse. Værktøjet opleves som en invitation til at komme på banen i mødet med behandleren, og patienter ser det som en mulighed for at sætte en dagsorden.
Desuden opleves det som en fordel for samarbejdet, når mødet tager afsæt i en fælles plan
og struktur, der bygger på patientens ønsker. Det må samtidig understreges, at et værktøj til
fælles beslutningstagning ikke i sig selv er nogen garanti for, at patienten i praksis involveres
og får indflydelse. En indbygget skævhed i magt- og autoritetsforholdet mellem patient og
behandler kan have den konsekvens, at patienten ikke har tiltro til sin ret og sine evner til at
bringe sin egen dagsorden i spil.
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Patienter ønsker at dele deres samtaleforberedelser , men praksis
omkring deling fungerer endnu ikke i den nuværende model
Både patienter og behandlere synes, at det er en god idé, at patienter forbereder sig og
deler deres samtaleforberedelser forud for samtalen. Det må imidlertid konstateres, at det
endnu ikke er lykkedes at etablere en praksis omkring deling af samtaler, som fungerer. Som
delingen foregår nu, skal behandlerne forud for samtalen åbne en internetbrowser og logge
sig på et separat behandlersite for at se, om deres patient har delt en samtaleforberedelse.
Ingen af de interviewede patienter har oplevet, at deres behandlere har set deres delte samtaleforberedelse forud for samtalen. Da delingen af forberedelser er en central brik for et
værktøj til fælles beslutningstagning, skal der findes en teknisk løsning, der på en mere smidig måde kan integreres i rutinerne omkring behandlingen.

Samtaleevalueringer skal kunne deles, hvis de skal have værdi
I den nuværende udgave, hvor patienterne kan evaluere samtaler men ikke har mulighed for
at dele evalueringerne, har patienter ikke fundet det relevant at evaluere samtaler. Til gengæld kan patienter, og personalet i endnu højere grad, se fordele i, at patienter får mulighed
for at dele evalueringer. Behandlerne opfatter direkte feedback fra patienter som en mulighed for at styrke kvaliteten af behandlingssamarbejdet. Igen er det naturligvis afgørende, at
der findes en teknisk løsning, som kan integreres i praksis.

Behandlerne er afgørende for patienters motivation for at bruge
Momentum
Det er kommet bag på projektet, hvor afgørende en rolle personalet spiller for patienternes
motivation for at bruge et redskab som Momentum. Det har vist sig, at de behandlere, der
kender app’en godt og virkelig kan se fornuften i værktøjet, er blevet vigtige ambassadører
for projektet over for patienterne, og at det også er dem, der har haft mange brugere. Omvendt har det vist sig svært for behandlere, der ikke selv har haft app’en mellem hænderne
og ikke kender dens funktioner godt at introducere patienter for Momentum og motivere
dem til at bruge redskabet. Patienter og behandlere er enige om, at man i perioder kan have
det for dårligt til reelt at være i målgruppen for et tilbud som Momentum, og for behandlerne rejser det spørgsmål om, hvilke patienter de skal introducere Momentum for og hvornår.

’Strategier’ skaber overblik og kan støtte patientens eget-ansvar
Både patienter og behandlere synes, at det har værdi, at man med app’en har mulighed for
at samle sit eget kartotek over personlige mestringsstrategier. Det at have sine strategier
samlet et sted, hvor man hele tiden har adgang til dem, bliver i sig selv en påmindelse om, at
man som patient også selv kan gøre noget, tage et ansvar for at have det godt eller få det
bedre. Patienterne har desuden været glade for at kunne hente inspiration i en liste med
forslag til strategier. Da det for mange patienter er en stor udfordring at identificere og anvende strategier, fremhæver både patienter og behandlere, at der stadig er brug for støtte
fra behandlere til arbejdet med strategier – også selvom de skrives ind i en app. Det er vigtigt, at et værktøj til at styrke eget-ansvaret ikke transformeres til en ’selv-hammer’, når man
har det psykisk dårligt og har svært ved at leve op til de gode intentioner i strategierne.
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Momentum kan bidrage til at sikre ejerskab men kan og skal ikke e rstatte behandling
Inden for recovery-tilgangen er der meget fokus på, at patienter støttes i at tage ejerskab til
egen behandling; et fokus som behandlerne i stigende grad tager til sig. Erfaringerne fra
piloten viser, at Momentum er et redskab, der i praksis kan gøre det lettere for patienten at
involvere sig og tage ejerskab til behandlingen ved at sætte dagsordenen for behandlersamtaler og blive opmærksom på, hvad man selv kan gøre. Det er dog vigtigt at understrege, at
en app som Momentum hverken kan eller skal stå alene og først for alvor får værdi, idet den
integreres i behandlingssamarbejdet. Samtidig skal det understreges, at et værktøj til fælles
beslutningstagning kan gøre det lettere for patienten at bidrage til fælles beslutningstagning,
men at det aldrig kan blive nogen garanti for, at fælles beslutningstagning reelt finder sted.

Peer-støtters brugererfaringer giver legitimitet og åbner døre
For patienter giver det Momentum legitimitet og troværdighed, at medarbejdere med egne
erfaringer fra psykiatrien har været med til at udvikle produktet. Personalet på de tre enheder har fra starten været meget positivt indstillet over for idéen om, at peer-støtter har indgået i projektet. Det dokumenteres gennem en spørgeskemaundersøgelse forud for testfasen, og understøttes af udsagn i fokusgruppeinterviewene, hvor der er bred enighed om
peer support-medarbejdernes værdi for projektet. Samme indstilling udtrykkes af flere patienter.
I praksis har det imidlertid i lige så høj grad været peers supporternes arbejde med at hjælpe
med det rent tekniske som det har været deres brugerbaggrund, der er blevet efterspurgt.
Dette især af personalet, mens patienterne har været mindre opsøgende. Supportmedarbejdernes tid på afdelingerne er således især blevet brugt på support til behandlerne, hvorimod det fra en konsulentposition kun i begrænset omfang har været muligt at bringe brugererfaringerne i spil i mødet med patienterne.
Interviewene viser, at det generelt er vigtigt at sikre integrationen af peer supportmedarbejdere på den enkelte afdeling, og at en fremtidig model måske derfor snarere bør
være, at peer support-medarbejderen på Momentum er mere fast tilknyttet og har en mere
daglig gang på en eller flere afdelinger frem for at komme ud i en konsulent-lignende funktion.

Hvad har været pilotprojektets primære udfordringer?
Leverandørskift og dertil knyttet for sinkelse
Projektets uden sammenligning største udfordring har været den forsinkelse på ni måneder,
som patienter og behandlere kom til at opleve, fordi det undervejs blev nødvendigt at skifte
leverandør. App’ens navn taget i betragtning fik forsinkelsen den tragikomiske konsekvens,
at Momentum simpelthen ’mistede momentum’. Helt konkret fik det den uheldige konsekvens, at projektet mistede op mod halvdelen af samtlige 78 brugere, der i pilotfasen har
været tilmeldt projektet, som aktive brugere. Det var særligt i distriktspsykiatrien på Frederiksberg, hvor der fra starten var stor interesse for app’en og et stort fremmøde til opstartsworkshoppen, at interessen var vanskelig at fastholde pga. den lange ventetid.
På OPUS, PC Ballerup, var imidlertid kun to patienter tilmeldt Momentum i efteråret 2013,
og en ny indsats for at rekruttere her, da app’en var klar til brug, gav mange nye brugere.
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Sikkerhedsspørgsmål forsinkede projektet og påvirkede brugerve nligheden
Da der indgår ’personhenførbare data’ i løsningen, har det krævet en stor indsats fra projektets side at sikre de fornødne godkendelser hos CIMT, Center for It, Medico og Telefoni. Det
vurderes, at processen omkring sikkerhedsgodkendelser har været med til at forsinke projektet med ca. tre måneder i forhold til den oprindelige plan. Høje sikkerhedskrav har desuden haft den negative betydning for brugervenligheden i app’en, at brugerne, både patienter og behandlere, har været nødt til at bruge lange og besværlige adgangskoder for at logge
på systemet. Om man kan nøjes med 4 cifre i stedet for 8 karakterer, der skal indeholde
såvel store som små bogstaver og tal, kan måske umiddelbart virke som en mindre detalje,
men der er ingen tvivl om, at det har stor betydning for, hvor ofte man klikker sig ind på en
app.

RHP’s It-systemer og behandleres manglende It -interesse/kompetencer
Som allerede nævnt er det ikke i første omgang lykkedes at få behandlerne til at integrere
brugen af et separat behandlersite for at se patienters delte samtaleforberedelser. Der er
ingen tvivl om, at piloten ville have haft større succes, hvis det på forhånd havde været muligt at integrere løsningen i de It-systemer, behandlerne i forvejen benytter sig af.
Når det således blev nødvendigt at lave et system, hvor behandlerne skulle tilgå delte samtaler via et behandlersite, blev det en forhindring, at RHP’s computere kører med et meget
gammelt styresystem, hvor den almindeligt benyttede browser på behandlernes computere,
Internet Explorer, ikke kan opdateres, og hvor behandlersitet ikke fungerer. Det betød, at
behandlerne var nødt til, med supportteamets hjælp, at installere og benytte browseren
Chrome.
Dertil skal lægges, at for langt de fleste behandlere i psykiatrien er det primære at arbejde
med mennesker og ikke It. Det betyder, at ikke alle behandlere har den store interesse for It.
For flere er It i forvejen en stor udfordring, og hele udviklingen med smartphones og apps er
fremmed for mange.

8. Anbefalinger til videreudvikling og implementering
Evalueringen af pilotprojektet har givet anledning til følgende anbefalinger til det fremtidige
arbejde med at videreudvikle og implementere Momentum:

Mht. videreudvikling af Momentum anbefales det, at
Login gøres simplere
Det vil fremme brugervenligheden betragteligt, hvis det i en fremtidig løsning gøres
enklere at logge sig på Momentum. Det kunne f.eks. være en løsning a la MobilePay,
hvor brugeridentitet efter første login verificeres vha. en fire-cifret kode.
Den tekniske løsning omkring deling forsøges integreret i eksisterende systemer
Behandlerne tilkendegiver klart, at de mht. It i forvejen har nok at gøre med de eksisterende systemer (mail, KISO, OPUS), og at de derfor ikke ønsker nye. Det bør der8
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for undersøges, om det teknisk og sikkerhedsmæssigt er muligt at integrere Momentum i de etablerede systemer. Målet må være at skabe sammenhæng med Sundhedsportalen, når den om et par år er klar. Indtil da skal der findes en midlertidig
løsning. En påmindelse til behandlerne, når en patient har delt en forberedelse,
kunne måske være noget af løsningen.
Samtaleevalueringer bliver mulige at dele med behandlere
Hvis der findes en brugbar løsning på, hvordan behandlere tilgår oplysninger, som
patienter ønsker at dele med behandlere, kan der med fordel etableres mulighed
for, at patienter, der måtte ønske det, kan dele deres evalueringer af samtaler. Nogle patienter finder det relevant at evaluere behandlersamtaler, hvis de kan deles, og
behandlerne ser feedback fra patienter som en mulighed for at højne kvaliteten af
samtalen.
Der udvikles et element til selvregistrering
Særligt patienterne, men også flere behandlere, har et stort ønske om, at patienter
via selvregistrering kan skabe et mere detaljeret overblik over, hvordan det går på
udvalgte områder som f.eks. søvn og generel trivsel. Da der er forskel på, hvad der
er vigtigst for den enkelte, skulle patienten selv kunne vælge, hvilke parametre,
han/hun ønsker at monitorere. Det forventes, at Momentum med et selvregistreringselement vil blive brugt hyppigere, og at registreringerne kan bidrage med et
bedre overblik til behandlersamtaler.
Der udvikles et element omkring personlige mål
Både patienter og behandlere kan se en idé i at udvide Momentum, så app’en også
støtter patienter i at formulere de personlige mål, der i stigende grad bliver en integreret del af behandlingsplanen i Region Hovedstadens Psykiatri, og følge op på,
hvordan det går med at nå dem. Dermed vil Momentum samtidig være et konkret
redskab til at sikre, at patientens personlige mål kommer på dagsordenen til behandlersamtalerne.

Mht. implementering af Momentum anbefales det, at
Indsatsen over for behandlere øges
Gennem piloten er det blevet klart, at behandlerne er en nøgle til succes for Momentum. Derfor bør der sættes ind med en større indsats for at sikre, at behandlere
bliver fortrolige med Momentum og ser app’en som et værktøj, der kan gøre det lettere for deres patienter at involvere sig i behandlingen og bidrage med egne input.
Dermed kan behandlere blive vigtige ambassadører for Momentum, og redskabet
kan i endnu højere grad blive et fælles værktøj til fælles beslutningstagning i psykiatrien.
Implementeringsprocessen påbegyndes blandt unge i ambulant behandling (OPUS)
En af konklusionerne på et pilotforløb, hvor app’en har været afprøvet af forskellige
målgrupper og i forskellige behandlingssammenhænge, er, at Momentum først og
fremmest appellerer til unge og til patienter i ambulant behandling. For langt de fleste unge er mobilen en fuldstændig integreret del af dagligdagen, og derfor er den
unge målgruppe umiddelbart mest motiveret for også at bruge en app til den del af
deres liv, der har med psykiatri at gøre. Men piloten har også vist, at Momentum
generelt er relevant i forbindelse med behandlersamtaler i især ambulant regi.
Supportfunktionen integreres i højere grad på afdelingerne
Erfaringerne med et support team bestående af medarbejdere med brugererfaringer
har været positive i den forstand, at både behandlere og patienter kan se et stort
potentiale i denne nye faggruppes bidrag, men at potentialet i den nuværende form
9
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endnu ikke er blevet fuldt ud forløst. Vurderingen er, at brugerkompetencerne kan
komme patienterne mere til gavn, hvis supportmedarbejdere er en mere integreret
del af de enheder, hvor Momentum implementeres.
Bruger-administration automatiseres
Når Momentum fra 2015 skal skaleres op og potentielt kunne rumme flere tusinde
brugere, vil det blive meget krævende at tilmelde, matche og opdatere patienter og
behandlere på et administrationssite som det nuværende. Det bør derfor undersøges, om der kan skabes en løsning, hvor brugere ved tilmelding guides igennem en
procedure, hvor de selv kan tilknytte behandlere fra den behandlingsenhed, de er
tilknyttet.
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Projektets organisering og udviklingsprocessen
Dette afsnit gennemgår, hvordan projektet er organiseret, samt hvordan udviklingsfasen
frem til selve afprøvningen af den færdige app er forløbet, dvs. udvikling fra idé til et konkret
projekt, samarbejde med it-leverandører og CIMT, kick off-workshop, brugerinddragelse
gennem ansættelse af medarbejdere med brugererfaring, rekruttering af patienter, og endelig formidlingsaktiviteter for patienter og behandlere.

Organisering
Projektet er organiseret med en projektleder, en projektgruppe og en styregruppe. Projektets projektansvarlige er Lisa Korsbek, seniorforsker, Kompetencecenter for rehabilitering og
recovery i Region Hovedstadens Psykiatri.
Projektgruppen består af overlæger og afdelingssygeplejersker fra hver af de tre enheder,
hvor piloten er gennemført, en repræsentant for sekretariats- og kommunikationsafdelingen
i Region Hovedstadens Psykiatri, samt ansatte i projektet (projektleder, tovholder og appsupporter). Projektgruppen har været samlet ca. hver anden måned og har haft den funktion
løbende at følge projektet og bidrage med sparring og input.
Projektets styregruppe udgøres af styregruppen for brugerinddragelsesstrategien i Region
Hovedstadens Psykiatri. Styregruppen er undervejs blevet informeret, men har ikke været
direkte involveret i projektets praktiske afvikling.

Fra idé til projekt
Inspirationen til at udvikle et værktøj til fælles beslutningstagning stammer fra amerikanske
Patricia Deegan og hendes web-baserede løsning CommonGround.1 I den amerikanske version forbereder patienten sin samtale med behandleren ved at logge på en hjemmeside og
svare på en lang række spørgsmål i venteværelset umiddelbart forud for samtalen.
Når dette projekt besluttede sig for en dansk løsning i app- og ikke web-format, var det først
og fremmest fordi, at smartphones og apps siden udviklingen af CommonGround nærmest
er blevet allemandseje. Den nye mobile teknologi tilbyder nye muligheder i form af en større
grad af fleksibilitet for brugerne. I app-form har brugerne værktøjet med sig overalt, hvilket
gør det muligt at forberede samtaler når og hvor som helst.
Valget af app-formatet fik både konsekvenser for form og indhold. Med en mindre skærm
var det f.eks. nødvendigt at begrænse tekstmængden og antallet af spørgsmål betydeligt i
forhold til den ret omfattende spørgeguide i CommonGround. Fælles beslutningstagning
udspiller sig altid i en bestemt kulturel kontekst, hvorfor spørgsmålene er tilpasset en dansk
kontekst. I et tidligere projekt på bostedet Ringbo, hvor projektlederen på Momentum stod
for at afprøve fælles beslutningstagning som et delprojekt, var der allerede i papir-form
udviklet en samtaleforberedelse inden for paradigmet om fælles beslutningstagning, som
kom til at danne udgangspunkt for app-løsningen.2

1

https://www.patdeegan.com/commonground
Beskrivelse af Ringbo-projektet: http://www.psykiatri-regionh.dk/menu/Centre/
Psykiatriske+centre/Psykiatrisk+Center+Ballerup/Forskning+og+udvikling/Forskningsprojekter/
Ringboprojektet.htm
2
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Mobiliteten i app-formatet gjorde det samtidig oplagt at overveje nyt indhold, der kunne
gøre værktøjet til en mere integreret del af brugerens daglige arbejde med at håndtere udfordringer relateret til psykisk lidelse. Her blev der hentet inspiration i Patricia Deegans begreb ’personal medicine’, som dækker over de personlige aktiviteter og strategier, den enkelte gør brug af for at styrke sit velbefindende.

Indledende samarbejde med I t-leverandør og CIMT
Da idéerne til et personligt redskab til fælles beslutninger og recovery skulle omsættes til en
konkret digital løsning, blev der foretaget sonderinger blandt mulige It-leverandører, og
valget faldt på den sociale It-iværksættervirksomhed Moodkick Aps. MoodKick udviklede
mobil- og webbaseret teknologi til understøttelse af mental selvudvikling, rehabilitering og
recovery. Virksomhedens forhåndskendskab til psykiatriområdet og personlige kendskab til
psykisk sårbarhed på medarbejdersiden var de vigtigste grunde til, at valget faldt på dem.
Projektet ønskede en løsning, hvor brugerne fik mulighed for elektronisk deling af samtaleforberedelser med deres behandlere. Da samtaleforberedelser indeholder personfølsomme
oplysninger, skulle der findes en teknisk løsning, der sikrer sikker overførsel og opbevaring af
patientens data. I Region Hovedstaden er Center for It, Medico og Telefoni (CIMT) ansvarlig
for sikkerheden i regionens It-projekter. Projektet og It-leverandøren var gennem en længere proces med CIMT for at finde en sikker løsning, der samtidig i videst mulig omfang også
tilgodeså ønsker til brugervenlighed. Da hele det telemedicinske felt stadig er nyt, og da
CIMT på forhånd havde begrænsede erfaringer på området, blev dette projekt også en læreproces for CIMT, hvilket også i nogen grad var medvirkende til at forsinke udviklingsprocessen.

Kick off-workshop – input fra brugere og klinikere
Med henblik på tidligt i processen at få input fra såvel brugere som klinikere, afholdt projektet en heldags ’kick off-workshop’ med deltagelse af leverandør, klinikere fra de deltagende
enheder og mennesker med patienterfaringer fra psykiatrien. På workhoppen blev der bl.a.
diskuteret funktionalitet, herunder hvad patienter skulle kunne dele med sine behandlere og
hvordan, samt indhold, design mv. Workhoppen blev afsættet for, at leverandøren kunne
udarbejde udkast, såkaldte mock-ups, til projektet.

Support-team bidrager med brugerfaring i udviklingsfasen
I det fortsatte arbejde med at udvikle en prototype af app’en blev ansættelsen af to supportmedarbejdere en måde yderligere at sikre brugerinddragelse. Oprindelig var det planen, at
support-teamet primært skulle varetage formidling og support for patienter og behandlere,
men forsinkelser i udviklingsfasen betød, at support-teamets brugererfaringer også kom i
spil i udviklingsfasen. På ansættelsestidspunktet forelå de første skitser, men der var stadig
en stor opgave i løbende at kvalificere udkast fra Moodkick.

Tovholders funktion
Fondsmidler fra Trygfonden til pilotprojektet gjorde det muligt, at én af supportmedarbejderne kunne overgå til en funktion som tovholder på pilotprojektet. Evalueringen af pilotprojektet og den løbende indsamling af erfaringer har således været tovholderens primære
opgaver, og undervejs i processen har tovholderen desuden haft en koordinerende funktion
med kontakt til leverandører og de deltagende afdelinger.
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Da projektet i løbet af efteråret 2013 gradvist blev klar over, at den oprindelige leverandør
ikke var i stand til at overholde aftaler om leverancer, fik tovholder desuden til opgave at
afdække feltet af mulige leverandører og bistå projektlederen i at vælge ny leverandør.

Forsinkelser og leverandørskift
Udviklingsfasen endte med at trække i langdrag, fordi projektets leverandør ikke kunne
overholde aftaler og måtte udskiftes med en ny leverandør. Den oprindelige deadline i juni
2013 blev i første omgang, delvist pga. en omfattende sikkerhedsprocedure med CIMT, aftalt
forlænget til medio september 2013. Herefter blev deadlines gang på gang skubbet, og først
i december fik projektet mulighed for at teste en betaversion med mange og alvorlige fejl og
mangler. På det tidspunkt var projektet allerede gået i gang med at undersøge alternative
leverandøremner.
I januar 2014 meddelte oprindelig leverandør, at virksomheden var på vej til at lukke, hvorefter projektet opsagde kontrakten med juridisk assistance fra RHP’s direktionsstab. Forud
for opsigelsen havde to leverandørkandidater gennemgået kodematerialet og var kommet til
den konklusion, at færdiggørelsesgraden var meget lav.
Virksomheden BridgeIT, som bl.a. har stået bag Københavns Kommunes app ’Min vej’ til
socialpsykiatrien, blev valgt som ny leverandør. Kvaliteten af det oprindelige kodemateriale
var af så ringe kvalitet, at BridgeIT valgte at starte helt forfra med ny kodningsproces. Indholds- og formmæssigt blev der taget udgangspunkt i det eksisterende materiale, men de
nye udviklere kom med nye idéer, hvorved app’en blev løftet flere niveauer mht. design og
brugervenlighed.

Formidling og rekruttering
I juni 2013 lagde projektet i samarbejde med lederne på de tre enheder, hvor app’en skulle
afprøves, en strategi for formidling til såvel behandlere som patienter.
Formidlingen til behandlerne blev igangsat i maj/juni 2013. I første omgang gav supportmedarbejderne behandlerne en generel information om projektets baggrund, formål og
supportteamets funktion på personalemøder i de tre enheder. Personalet blev desuden
informeret om, at supportmedarbejderne i august ville komme ud i diverse grupper og informere patienter om projektet, ligesom de blev opfordret til at informere egne patienter
om projektet.
Formidlingen til patienter blev varetaget gennem flere forskellige kanaler. Planen var at nå
bredt ud med PR om projektet, hvorefter en fælles opstartsworkshop for medarbejdere og
patienter skulle fungere som startskud for testfasen. Supportteamets formidlingsaktiviteter
rettet mod patienter forud for de tre opstartsworkshops omfattede:
Korte introduktionsoplæg for patienter i i alt 10 grupper (IMR, Styrketræning, Social
færdighedstræning, NADA, Psykoedukation, Gå-gruppe, Torsdagsgruppe)
Formidlingsdage på alle tre enheder for patienter, der ikke deltog i gruppeforløb
Plakater og foldere på alle tre enheder om opstartsworkshops og muligheder for at
tilmelde sig projektet
De tre opstartsworkshops med deltagelse af både patienter og behandlere blev planlagt og
afholdt umiddelbart efter deadline for release af den færdige app. På trods af, at app’en ikke
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var færdig, besluttede projektet at afvikle de tre workshops som aftalt, da der allerede var
blevet informeret bredt om datoerne via mails, plakater, flyers og mundtlige oplæg. De tre
workshops blev brugt til at informere om app’en, vise en af tre recovery-videoer, og modtage tilmeldinger.
Rekrutteringen gik bedst på Frederiksberg, hvor der også var stor entusiasme at spore blandt
personalet. I efteråret 2013 kom projektet således op på 40 tilmeldinger på Frederiksberg,
hvorimod der i Ballerup var henholdsvis 2 tilmeldinger fra OPUS og 3 fra Rehabiliteringsafsnittet.
Senere blev formidlingen fulgt op af App-talks på DPC Frederiksberg.

Målgruppe
Deltagerne i pilotprojektet var:
a) Indlagte patienter på Rehabiliteringsafsnittet på Psykiatrisk Center Ballerup
b) Ambulante patienter i OPUS (ambulant behandlingstilbud til unge med begyndende
psykose eller grænsepsykotiske/psykoselignende symptomer), Psykiatrisk Center
Ballerup
c) Ambulante patienter i distriktspsykiatrien på Psykiatrisk Center Frederiksberg (inkl.
OPUS)
d) Behandlere tilknyttet ovenstående enheder
De tre behandlingssammenhænge blev valgt for at skabe en viden om brugen af redskabet
under både længerevarende indlæggelse og i ambulant regi, blandt unge fra 18-30 år (OPUS)
og hos voksne i alderen 25-60 år tilknyttet distriktspsykiatrien. I alle tre sammenhænge var
deltagerne overvejende mennesker med svære sindslidelser, dvs. skizofreni eller skizoaffektive lidelser, samt affektive lidelser, herunder bipolar sindslidelse.
I tilknytning til Distriktspsykiatrisk Center Frederiksberg er der et OPUS-tilbud, hvor patienter
også blev tilbudt at deltage.

Antallet af deltagere
Figuren herunder viser antallet af tilmeldte patienter gennem pilotfasen. I pilotfasen var
målet ikke at få så mange brugere som muligt. For at kunne tilbyde en tilfredsstillende support valgte projektet at inkludere mellem 50 og 100 deltagere. Rekrutteringsgrundlaget
varierer meget mellem de tre enheder, hvilket også afspejles i patientflowet i fig. 1.
Rehabiliteringsafsnittet, afsnit 12 på PC Ballerup, har 16 sengepladser
OPUS, PC Ballerup, har ca. 200 patienter
Distriktspsykiatrisk Center Frederiksberg har, inkl. OPUS, ca. 850 patienter
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Fig. 1: Patientflowet i Momentum
Frb.

Efterår
2013
Juni
Juli
August
September
Oktober
Frameldte
i alt
Tilmeldte
i alt

I alt

+

27

27

27
27
27
28
28

-

Frb.
OPUS
I alt
+
13
13
13
13
14
14

1

13

1

1

1

0
28

-

Bal.
OPUS
I alt

+

2

2

3

3
2

7
12
3
2

5
4
4
5
7

2
9
21
24
26

Bal. 12

1
15

-

+

1
2
2

0
26

-

1

2
9

Status,
antal
tilmeldte
i alt
45
47
53
65
71
75
3
78

Antallet af tilmeldte patienter er vokset fra 45 i efteråret 2013 til 75 ultimo okt. 2014
I alt har 78 patienter tilmeldt sig Momentum – 3 er afmeldt pga. udskrivning/afslutning
Den største tilvækst af patienter gennem pilotperioden er sket i OPUS, PC Ballerup, som
gik fra 2 tilmeldte i efteråret 2013 til 26 ultimo okt. 2014

Antallet af behandlere
Gennem hele projektperioden har i alt 116 behandlere fra de tre enheder været tilknyttet
Momentum. Ved pilotprojektets afslutning ultimo oktober var i alt 103 behandlere tilknyttet.
Tallene dækker over, at der gennem de fire måneder har været udskiftninger i personalegruppen.

Forhåndsforventninger
Som det er fremgået af afsnittet ’Formål og evalueringsspørgsmål’ (se s. 3-4), har formålet
med at udvikle app’en Momentum været at give brugere af behandlingspsykiatrien et redskab, der gør det nemmere selv at bidrage til og øve indflydelse på medicinske og generelle
behandlingsmæssige beslutninger.
Projektets ambition med Momentum har således været
at udvikle et redskab, som patienter og behandlere finder brugbart, og som patienter har lyst til at bruge.
at afdække redskabets betydning for 1) patienternes involvering i og indflydelse på
behandlingen, 2) det konkrete samarbejde mellem patienter og behandlere, samt 3)
patienters empowerment (myndiggørelse, evne til at mestre eget liv).
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Temperaturmåling blandt personalet
For at tage temperaturen på personalets forventninger til, hvorvidt projektets ambitioner
var realistiske, gennemførte projektet forud for testfasen en spørgeskemaundersøgelse
blandt personalet på de tre enheder, hvor Momentum skulle afprøves. Spørgsmålene blev
besvaret anonymt på et tidspunkt, hvor personalet af flere omgange var blevet informeret
om både baggrund og formål med projektet og det konkrete indhold i app’en.
I alt 37 behandlere med forskellige faglige baggrunde besvarede spørgeskemaets 5 spørgsmål – 6 fra OPUS, PC Ballerup, 7 fra afsnit 12, PC Ballerup og 24 fra Frederiksberg. Det svarer
samlet set til en svarprocent på ca. 40. Da svarene kun viser mindre forskelle de tre enheder
imellem, og da hensigten med undersøgelsen overordnet var at tage temperaturen blandt
personalet, gengives resultaterne samlet og ikke på enhedsniveau.

Fig.2: Forventninger til motivation

Forventer du, at dine patienter generelt vil være motiverede
for at benytte smartphone-app'en Momentum?
Ja, i høj grad

2

Ja, i nogen grad

27

Kun lidt
Nej, slet ikke

8
0

Fig. 3: Forventninger til betydning for patientinvolvering og -indflydelse

Forventer du, at Momentum kan bidrage til at styrke dine
patienters involvering i og indflydelse på behandlingen?
Ja, i høj grad

6

Ja, i nogen grad

23

Kun lidt
Nej, slet ikke

8
0

Fig. 4: Forventninger til betydning for kvalitet af samarbejde

Forventer du, at dine patienters brug af Momentum vil
gavne dit konkrete samarbejde med patienterne?
Ja, i høj grad

3

Ja, i nogen grad

24

Kun lidt
Nej, slet ikke

10
0
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Fig. 5: Forventninger til betydning for patient-empowerment

Forventer du, at Momentum kan bidrage til at styrke dine
patienters empowerment (forudsætninger for at mestre
sygdommen og egen livssituation)?
Ja, i høj grad

8

Ja, i nogen grad

24

Kun lidt
Nej, slet ikke

5
0

Fig. 6: Forventninger til betydning af support fra medarbejdere med brugererfaring

Hvilken betydning tror du, at det vil have for dine patienter,
at supportteamet består af medarbejdere med
brugererfaring fra psykiatrien?
Ved ikke
Positiv
Delvist positiv
Delvist negativ
Negativ

2
33
2
0
0

Besvarelserne viser, at der generelt var en positiv forventning om, at app’en kunne gøre en
forskel på alle de ønskede parametre. Som det fremgår, var forhåndsforventningerne mest
entydigt positive mht. den betydning, et supportteam bestående af medarbejdere med brugererfaring fra psykiatrien ville få.
Resultaterne svarer godt overens med projektets oplevelser af personalets forhåndsforventninger. De gange supportteamet har deltaget i personalemøder mv., er projektet blevet
positivt modtaget, bl.a. med udsagn om, at app’ens indhold understøtter den måde, personalet i forvejen arbejder med henblik på at sikre patientdeltagelse i behandlingen.

18

Evaluering af projekt Momentum – fælles beslutninger og recovery

Funktionalitet og brugbarhed
Hvad består Momentum af?
Momentum er en native app, udviklet til henholdsvis IOS og Android samt i en web-version
med samme funktionaliteter. Web-udgaven henvender sig til brugere med andre smartphone-styresystemer og til brug på pc. Momentum består desuden af et behandlersite, hvor
behandlere kan se samtaler, som deres patienter har valgt at dele, og et administrationssite,
hvor projektet matcher patienter og behandlere. I kasserne herunder er app’ens elementer
’Samtaler’, ’Strategier’, ’Recovery’ og ’Info’ kort beskrevet.
Fig. 7: Momentums hovedside, IOS-versionen

Overblik på hovedsiden
Forsiden giver brugeren et hurtigt
overblik over:
• Kommende samtaler
• Samtaler, der kan evalueres
• Strategier – hvor mange er oprettet
og hvornår er de sidst evalueret

Samtaler og strategier
Det er i de to interaktive elementer,
Samtaler og Strategier, at brugeren
kan tilføje egne oplysninger.
I samtaledelen kan brugeren oprette
og forberede nye behandlersamtaler,
dele forberedelser med behandlere og
efterfølgende evaluere, hvordan samtalen gik.
I Strategier guides brugeren til at oprette egne mestringsstrategier. Strategierne kan løbende evalueres, og der
kan oprettes påmindelser, der minder
patienten om de aktiviteter, der er
valgt som strategier.

Recovery og Info
Elementet Recovery rummer videoer,
hvor mennesker med psykiske lidelser
fortæller om deres proces med at
komme sig.
Under Info ligger tekster om nogle af
nøglebegreberne inden for recoverytilgangen samt en samling links til
relevante hjemmesider.
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Hvad viser data om brugen?
Via programmet Google Analytics har vi adgang til visse data omkring brugen af Momentum.
Som det fremgår af nedenstående diagrammer, er det muligt måned for måned for hver af
de tre deltagende enheder at se antallet af:
o
o
o
o
o
o

oprettede samtaler
delte samtaler
samtaleevalueringer
oprettede strategier
evaluerede strategier
strateginotifikationer

Det er til gengæld ikke muligt at se, hvor mange unikke brugere, der tegner sig for de enkelte
aktiviteter.
Når man vurderer tallene er det desuden væsentligt at medtænke, at ikke alle former for
aktivitet registreres. Det registreres f.eks. ikke, når en patient før en samtale redigerer i sin
samtaleforberedelse eller klikker sig ind på resuméet af forberedelsen umiddelbart før samtalen, ligesom det heller ikke registreres, når en patient kigger sin liste med oprettede strategier igennem.
Nedenstående data indgår i de følgende afsnits vurdering af app’ens funktioner og brug i
pilotprojektet.
Fig. 8: Antal oprettede samtaler
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Fig. 9: Antal delte samtaler
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Fig. 10: Antal samtaleevalueringer
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Fig. 11: Antal oprettede strategier
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Fig. 12: Antal evaluerede strategier
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Forsinkelse gav erfaring om vigtighed af timing
Som tidligere beskrevet var der allerede i efteråret 2013 tilmeldt 45 brugere, hvoraf de 40
var tilknyttet Distriktspsykiatrisk Center Frederiksberg (inkl. OPUS). Fra behandlerne på Frederiksberg ved vi, at mange af disse patienter mistede interessen og aldrig reelt kom i gang
med at bruge app’en, fordi de, pga. leverandørproblemer, kom til at vente 9 måneder, fra de
forventede at kunne benytte app’en, til de modtog en velkomstmail med login fra Momentum og kunne begynde at bruge værktøjet. Projektet mistede så at sige momentum for denne store gruppe, hvilket viser, at timing i forbindelse med implementering er alfa og omega.
Til gengæld var erfaringen på OPUS, PC Ballerup, at kun to patienter var tilmeldt i efteråret
2013, og her oplevede man således ikke ventetiden på samme måde. Da der blev gjort en ny
indsats for at rekruttere patienter til projektet, da app’en var klar til brug oplevede projektet
her, også blandt personalet, en frisk energi omkring projektet, og tilmeldingerne begyndte at
strømme ind.

Hvad siger bruger e og personale om app’ens brugbarhed?
Et af formålene med de kvalitative patientinterviews var at afdække, hvordan patienter vurderer app’ens brugbarhed. Det blev undersøgt ved at spørge patienterne, hvordan de konkret har brugt app’en, og hvordan deres oplevelse med at bruge den har været.

Stor tilfredshed med brugervenligheden
Patienterne giver alle udtryk for stor tilfredshed med brugervenligheden ved app’en. Ingen
har oplevet problemer med at navigere rundt mellem de forskellige elementer. Nogle af
beskrivelserne af brugervenligheden lyder: ”Den er nem at bruge”, ”jeg synes, den er godt
udformet”, og ”jeg synes, at app’en er behagelig at bruge.”
Flere fremhæver, at de mange skaleringer gør det nemt at give hurtige svar, ligesom de godt
kan lide, at der i forvejen ligger svarmuligheder, man kan vælge mellem. En patient siger:
”Det der med, at man bare kan klikke og sige, det var sådan, jeg havde det, eller det var de
her symptomer, jeg lige følte og sådan, det synes jeg er super fint, så det synes jeg har været
super godt ved den.”
De eneste forbehold omkring brugervenlighed fra patienternes side handler om login, hvor
et par af de interviewede i starten oplevede, at ”det drillede”. Desuden er der stor enighed
om, at en enklere adgangskode vil øge brugervenligheden. En patient foreslår, at man efter
første login kan nøjes med at indtaste 4 selvvalgte cifre, som det f.eks. er tilfældet i app’en
MobilePay: ”Det synes jeg også har været lidt besværligt. Det der med i det hele taget at
skulle logge sig ind, og at man ikke bare kan være logget på… lidt ligesom MobilePay, hvor
man er logget på, men så har man sådan en sikkerhedskode, for at de ved, at det er dig, der
åbner den.”
På personalesiden har nogle af de interviewede selv downloadet og klikket rundt i app’en,
mens andre kun har været tilskuere til, at en supportmedarbejder har demonstreret funktionaliteten. Behandlerne mener, ligesom patienterne, at redskabet er brugervenligt, overskueligt og funktionelt.
Fra alle tre enheder blev det dog nævnt, at patienter kan være for dårligt fungerende til at
kunne bruge app’en. En medarbejder siger: ”Man skal altså både have en telefon eller en
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computer og kunne bruge den og være kognitivt nogenlunde godt fungerende for at kunne
reflektere og skrive ned osv.” På afsnit 12 med indlagte og derfor umiddelbart meget dårlige
patienter, vurderede personalet dog, at det kun var 1-2 af i alt 16 patienter, der reelt er for
dårligt fungerende til at kunne anvende redskabet.

Opleves app’ens indhold som relevant?
Overordnet set, vurderer patienter og personale, at de elementer, der ligger i app’ens første
version, er yderst relevante. Som det også fremgår af de kvantitative data, er der imidlertid
stor forskel på, hvor meget de enkelte elementer er blevet brugt. Herunder gennemgås tilbagemeldingerne på de enkelte elementers brugbarhed, mens vi i et senere afsnit skal se på
oplevelsen af samme elementers betydning for patientinvolvering og -indflydelse, samarbejde og empowerment.

Elementet ’Samtaler’ støtter hukommelsen og sætter fokus på det
vigtige
De kvantitative data (jf. s. 19-20) viser, at samtaledelen er blevet brugt flittigere end strategidelen, hvilket bekræftes af den kvalitative del. Det, patienterne først og fremmest fremhæver som positivt ved samtaledelen, er, at spørgeguiden kommer omkring de rigtige ting,
og at det gør det lettere at huske, hvad man gerne vil omkring til samtalen, når man har
forberedt sig via ’Samtaler’.
En ung patient, som er helt ny i psykiatrien, siger bl.a.: ”Den spørger, hvordan jeg har det og
sådan noget, det kan jeg godt lide, og spørger hvordan medicinen virker og bivirkninger og
sådan noget. Jeg synes, den kommer ind på det meste”.
En mere erfaren bruger af behandlingssystemet udtaler: ”Jeg synes, det er en rigtig fin idé i
forhold til det der med at have korttidshukommelse og huske, hvordan har jeg det lige nu, og
forberede og overskue.”
Også behandlerne oplever, at samtaleforberedelsen er brugbar for patienterne, da den
hjælper dem til at fokusere og sætte relevante ord på, hvad det er vigtigt at få talt om:
”Jeg kan se, at de har haft meget stor glæde af, at der har været en række eksempler, så
man på en eller anden måde kan få konkretiseret, nå men hvordan er det så egentlig, at jeg
har det - både i forhold til min psykiske trivsel, bivirkninger osv., hvor der så kommer nogle
illustrationer af, hvad det kunne være - har været rigtig fint til at skabe nogle aha-oplevelser
eller måske kunne se en sammenhæng i, hvad det er, der har fyldt.”
Samtaleforberedelsen bliver monoton, hvis den bruges ugentligt
Flere er dog inde på, at det gradvist bliver monotont at forberede sig til samtaler via app’en:
”Spørgsmålene er fine, og de kommer omkring det, de skal, men det bliver hurtigt for monotont, når man uge efter uge besvarer de samme spørgsmål.”
Monotonien indtræffer, når spørgsmål opleves som irrelevante, hvilket f.eks. sker, hvis der
uge efter uge gives enslydende svar til bestemte spørgsmål i spørgeguiden. En ung men
erfaren bruger af psykiatrien, som også har erfaring med dagligt at bruge såkaldte humørapps, siger bl.a.:
”Der er nogle ting, som jeg synes for mig har været ret irrelevante. F.eks. ’bruger du medicin?’. Altså, det er sådan: ’Ja, det gør jeg’. Det er en selvfølge. For mig har jeg det sådan, at
23

Evaluering af projekt Momentum – fælles beslutninger og recovery

jeg behøver ikke svare på, om jeg bruger medicin, hver gang jeg indtaster noget, for det får
jeg stadig, og det er stadig de samme bivirkninger, jeg har, indtil jeg får den skiftet, […] Det
bliver hurtigt meget tungt. Det skal helst være de der små lette spørgsmål, for at man har
overskud til at svare på det hele tiden.”
Erfaringen skal medtages i videreudviklingen af app’en, samt i den måde, den skal bruges på
fremover. App’en var i udgangspunktet ikke tænkt til ugentlige forberedelser, men især til at
styrke de samtaler med f.eks. den behandlende læge, som man har sjældnere end de ugentlige samtaler med kontaktpersoner i psykiatrien.
Brugen og relevansen af samtale-redskabet er kontekstafhængig
Interviewene viser, at patienternes brug af samtaleforberedelsen bl.a. afhænger af behandlingskonteksten og patientens aktuelle situation og behov.
På Rehabiliteringsafsnittet, som er et sengeafsnit, hvor patienterne derfor hele tiden er omgivet af personale, oplever hverken patienter eller personale det store behov for et redskab
til at strukturere de samtaler, der løbende tages, når patienten har konkrete behov. Her har
en interviewet patient til gengæld haft glæde af at forberede sig til månedlige tværfaglige
behandlingskonferencer via Momentum, hvilket også er der, hvor personalet ser, at samtaledelen er mest relevant. Derudover peger personalet på, at der kan være et behov op til
udskrivelse og overgang til ambulant behandling og samtaler i andre sammenhænge: ”Det er
en rigtig god øvelse i at forberede sig på samtaler i jobcentret og i andre sammenhænge med
offentlige myndigheder, som er en stor udfordring for vores patienter.”
En patient, som er på vej til at blive afsluttet i distriktspsykiatrien, har i pilotfasen været inde
i en meget stabil periode med meget lidt variation, og har på den baggrund oplevet, at man
også kan have det ”for godt” til reelt at have brug for Momentum, da alle parametre i perioden har været uændrede fra samtale til samtale. Hun mener derfor, at man dels kan have
det for dårligt og dels kan være kommet sig for meget til at være i den primære målgruppe
for app’en.
Patienter ønsker at dele samtaleforberedelser
Både patienter og personale synes rigtig godt om idéen med at patienten kan dele samtaleforberedelser med sin behandler forud for en samtale, og i udgangspunktet ønsker en stor
andel af patienterne at dele deres forberedelser.
Til gengæld er det ikke en løsning, der endnu fungerer i praksis. Flere af de interviewede
patienter fortæller således, at de har delt deres forberedelser i starten, men at de efterhånden er holdt op, når de har oplevet, at deres behandlere ikke har set forberedelsen på behandlersitet før samtalen.
På personalesiden er det ikke lykkedes at etablere en praksis, hvor man umiddelbart før en
samtale logger på behandlingssitet og tjekker, om patienten har delt en forberedelse. En
behandler siger: ”Det er slet ikke blevet rutine endnu […] Det behøver ikke tage så lang tid,
når det (genvejstast til behandlersite, red.) ligger på skrivebordet, men det er en omvej alligevel […] vi har bare mini-mini-mal tid.”
Flere blandt personalet peger på personalets manglende it-kundskaber og -interesse som en
barriere, ligesom der er bred enighed om, at det er for besværligt at skulle ind på en separat
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hjemmeside for at aflæse forberedelser. En medarbejder siger således: ”Det tekniske er noget, der kan vække modstand fra personalets side; at man skal ind på en anden side for at
læse det.” En anden siger: ”Vi magter ikke flere systemer at forholde os til. Det er rigeligt
med mailboksen.”
Evaluering af samtaler – brugbart men endnu ikke integreret i praksis
Tal fra Google Analytics viser (se s. 19-20), at det endnu kun er få, der vælger at evaluere
deres samtaler. De interviewede patienter, som har prøvet at evaluere deres samtaler, har
ikke talt med deres behandlere om evalueringen.
En patient, som har brugt samtaleforberedelsen flittigt har ikke evalueret sine samtaler, og
begrunder det på denne måde: ”Jeg tror ikke rigtig, at jeg har kunnet se meningen i det (at
evaluere, red.), fordi vi ikke rigtigt har brugt den (app’en, red.) i samtalen.” Til gengæld synes
hun, ligesom de fleste andre patienter og samtlige interviewede behandlere, at det vil være
en god idé, hvis patienten har mulighed for at dele evalueringen med behandleren.
Samtidig giver nogle patienter dog udtryk for, at de ikke nødvendigvis altid vil dele deres
evaluering: ”Jeg er ikke sikker på, at jeg turde dele den (evalueringen, red.) altid. Altså, jeg
tror, at hvis der er nogle gange, hvor man synes, man har haft en virkelig dårlig samtale,
altså, hvis man har skrevet det i sin evaluering: ’Det var virkelig nederen, og jeg gad egentlig
ikke være der’, så er det måske ikke lige den, man tænker: ’Yes, den sender jeg, så hun kan se
det med det samme’. Chancen for at den næste samtale bliver hyggelig og god er måske
mindre.”

’Strategier’ giver inspiration og overblik
Alle interviewede behandlere og de fleste patienter synes, det er meget relevant, at Momentum giver mulighed for, at man kan arbejde med personlige mestringsstrategier på mobilen. Behandlerne betragter strategitænkningen som noget, der ligger i behandlingens form
og metode, og som ligger i tråd med recovery-tankegangen. Mange behandlere er vant til at
udlevere papirark og flash cards med strategier, men da disse har det med at blive væk, ser
de gerne at strategierne bliver lagt ind i telefonen, for ”den har mange af dem jo indopereret
i hånden,” som en behandler formulerer det.
Fire af de syv interviewede patienter, der er kommet i gang med at bruge strategidelen,
siger, at de er glade for at have et ”kartotek” ved hånden over de ting, man kan gøre for at
hjælpe sig selv i vanskelige situationer. En patient, tilknyttet distriktspsykiatrien, fortæller, at
hun har været inde og se strategierne i situationer, hvor hun har haft brug for dem. En patient, der lige er begyndt at bruge Momentum siger: ”Jeg skal helt klart til at arbejde med
strategier […] Man bliver mindet mere om det (strategier, red.), fordi telefonen oftest er noget, man har tæt på sig.”
En patient fortæller, at hun i starten var lidt skeptisk, fordi hun, som hun siger: ”ikke ville
blande sådan noget mobil-halløj ind i min psykiske tilstand,” men fordi der ligger eksempler
på strategier, lod hun sig inspirere til nye strategier fra app’en.
En behandler fra OPUS siger, at app’en giver ”så fin en måde at kunne arbejde med strategier,” og uddyber: ”Det tager brodden af, hvor stort det bliver, det at lære at håndtere sine
symptomer, når man kan se, at personlige strategier kan være mange ting […] også små
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dagligdags ting […] Det bliver så dejligt jordnært og konkret og ikke så farligt, teoretisk og
kompliceret.”
For en enkelt patient har strategidelen i sin nuværende udformning ikke virket relevant. Hun
ville foretrække nogle mere kontekstrelaterede selvregistreringer om, hvor man har været
og sammen med hvem på henholdsvis gode og dårlige dage.
Kræver overskud, motivation og støtte at arbejde med strategier
Behandlerne understreger, at ikke alle patienter er der, hvor de har overskud til at arbejde
aktivt med mestringsstrategier.
Behandler fra OPUS: ”Med nogle patienter kan det være en stor ting at motivere dem til bare
at tage et ugentligt bad, og så kan det være en stor ting at presse eller motivere til, at de skal
favne et eller andet nyt værktøj.”
En patient fra Rehabiliteringsafsnittet, der endnu ikke er kommet i gang med at oprette sine
egne strategier i app’en mener, at det kan være godt at samarbejde med sin behandler om
at vælge strategier og skrive dem ned.
Også behandlerne mener, at de har en opgave i at motivere og støtte patienternes i at opbygge nye og bedre vaner via app’en: ”Vi får en vigtig rolle, for når man skal ind og arbejde
med at bryde en vane, ændre en adfærd, som ikke tjener noget godt, eller gøre noget andet
[…] og der tænker jeg, at den kontinuerlige opfølgning i forhold til ’nå, men fik du så kigget
på det’ og hvilken effekt havde det, bliver på en eller anden måde vigtigt i forhold til at afprøve nogle af de her strategier [...] Det kan i hvert fald være en støtte, at vi står sammen om
brugen, fordi det kan være nemt at lade telefonen ligge i lommen.”
Få har evalueret strategier og oprettet påmindelser
Tallene fra Google Analytics (se s. 19-20) viser, i hvert fald når man ser bort fra den første
måned, at der kun i meget begrænset omfang er blevet evalueret på strategier, og oprettet
påmindelser.
Strategi-værktøjet er med andre ord indtil videre blevet brugt som et kartotek over strategier og har i mindre grad været anvendt som et dynamisk værktøj til at undersøge, i hvor høj
grad strategier virker, og til at minde sig selv om bestemte aktiviteter.

Videoer og info-tekster er relevante – men flere videoer efterspørges
Ud over de to interaktive elementer, ’Samtaler’ og ’Strategier’, rummer Momentum tre videoer i sektionen ’Recovery’ samt syv korte tekster om nøglebegreber inden for recoverytilgangen og en række links under overskriften ’Info’.
Videoerne og teksterne har vi ingen tal på, hvor mange har set og læst. Nogle af videoerne
er blevet vist ifm. diverse workshops og præsentationer for behandlere og patienter, hvor
reaktionerne har været positive.
Af de syv interviewede patienter fortæller to, at de har set alle filmene, tre har set en enkelt,
mens to ikke har set nogen. Meningerne om videoerne er delte. Der efterlyses større bredde
i indholdet: ”Jeg savner nogen, jeg kan spejle mig […] Det kunne være godt at have videoer
med nogle, der ikke var nået helt så langt i deres recovery-proces.” To patienter fra OPUS
26

Evaluering af projekt Momentum – fælles beslutninger og recovery

nævner, at de har svært ved at spejle sig i videoerne, da ingen af recovery-fortællingerne har
unge mennesker i hovedrollerne. En patient nævner, at hun godt kunne tænke sig videoer
med brugere, der fortæller om, hvordan de konkret har brugt app’en til samtaleforberedelse
og til at arbejde med strategier.
Teksterne under ’Info’ har nogle læst, mens andre ikke har brugt dem. En patient, der har
været i psykiatrien i mange år og selv har holdt oplæg om recovery, siger om teksterne, at de
”giver en fin præsentation af essensen i recovery.” En anden patient, som er ny i psykiatrien
siger, at ”de er rigtig gode og meget uddybende.”

Betydning og muligheder
Hvordan har patienter og personale oplevet, og hvilke tanker gør de sig, omkring Momentums betydning for 1) patienters involvering i og indflydelse på egen behandling, 2) kvaliteten af samarbejdet og 3) patienters empowerment?
Disse spørgsmål kombineret med overvejelser omkring, hvad der henholdsvis fremmer og
hæmmer succes på de tre parametre, skal vi se nærmere på i dette afsnit.

Betydning for patientinvolvering og –indflydelse
Erfaringerne fra samarbejdet med personalet og fra fokusgruppeinterviewene viser tydeligt,
at behandlere mener, det har stor betydning for behandlingsforløbet, at patienter er involverede i og har indflydelse på deres egen behandling. Som en behandler fra OPUS siger: ”Der
er et stort behov for at inddrage patienter mere, og app’en kan være et middel til mere patientinddragelse.”

Momentum fungerer s om invitation til indflydelse
Alle de interviewede patienter mener, at det er vigtigt at man som patient har indflydelse på
sin egen behandling, og samtidig siger de, at de allerede har indflydelse. Men en patient
udtaler f.eks., at det bliver nemmere i praksis at få indflydelse med Momentum, ”fordi den
spørger om nogle relevante ting, som man måske ikke selv tænker over.”
Selv om patienterne oplever, at de har mulighed for indflydelse, illustrerer nogle af interviewene, at det i praksis kan være vanskeligt at omsætte muligheden til reel praksis. En patient fra Rehabiliteringsafsnittet demonstrerer, at det langt fra er en selvfølge, at man som
patient selv sætter dagsordenen for de samtaler, man har med personalet. Patienten forbereder behandlingskonferencer med Momentum, men siger omkring delingen: ”Jeg har bare
ikke rigtig turdet gøre det.” Hun uddyber det med ordene: ”Det er rart nok at have forberedt
sig selv, men nogle af tingene tænker man sådan, hvis ikke det er relevant i selve samtalen,
vil man hellere holde det for sig selv.”
Citatet indikerer, at fælles beslutningstagning ikke nødvendigvis er noget, der automatisk
finder sted, når bare patienter er informeret om muligheden og samtidig har et redskab, der
understøtter det. Litteraturen3 peger på, at ulighed i magtrelationen mellem patient og be-

3

Joseph-Williams, Elwyn and Edwards: Knowledge is not power for patients: A systematic review and
thematic synthesis of patient-reported barriers and facilitators to shared decision making, Patient
Education and Counseling 2014,94(3):291-309,
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handler kan være en væsentlig barriere for, om invitationen til indflydelse i praksis omsættes
til en ligeværdig samtale, hvilket kunne være det, der er på spil i eksemplet herover.
En OPUS-patient, som bl.a. fortæller om, hvordan der tidligere i hendes behandlingsforløb
blev taget beslutninger, hun absolut ikke var enig i, hvor hun følte sig snydt, er begejstret for
idéen om at give patienter redskaber, der understøtter fælles beslutningstagning: ”Jeg håber
virkelig, det kan give rigtig mange mennesker noget, fordi jeg synes, det er rigtig godt.”

Indflydelse sikres gennem målrettet dialog
Behandlerne ønsker mere brugerinddragelse, og de ser et forberedelsesværktøj som et middel til at fokusere på det, der er vigtigt for patienten: ”Jeg ser app’en som et værktøj til at få
en mere konkret og målrettet dialog, når man mødes […] Det kan være med til at forstærke
patientens egenindflydelse,” udtaler en behandler. Hendes kollega fortsætter: ”Jo mere konkret og fokuseret man kan være på de temaer, det er relevant at komme igennem…, fordi i
forberedelsen, laver du jo også en sortering af noget, der ikke kommer frem, du bliver mere
klar på, hvad er det, jeg gerne vil tale med den pågældende om i dag.”
Et par af de interviewede patienter har også tidligere forberedt sig til behandlersamtaler på
andre måder, f.eks. ved at skrive ting ned på papir, men hovedparten har ikke. En patient,
som nogle gange har noteret en dagsorden på papir siger: ”Hvis man selv kan have svært ved
at sætte nogle ord på, så kan det godt være, at de ord, der er deri, ikke nødvendigvis er de
mest konkrete ord, som lige præcis rammer sådan som man har det, men så er der i det
mindste nogle ordforslag til at guide samtalen.”
De patienter, der har forberedt sig til samtaler via Momentum opfatter resuméet af forberedelsen som en god dagsorden for samtalen, fordi det skaber overblik over de ting, der er
vigtige for patienten at få talt om.

Betydning for kvaliteten af samarbejdet
I udgangspunktet har projektet haft fokus på app’en som et patientværktøj; et værktøj, der
skulle give patienten bedre muligheder for at indgå i et mere ligeværdigt samarbejde omkring behandlingen. Erfaringerne fra piloten har imidlertid vist, at behandlerne spiller en helt
afgørende rolle for, hvordan patienterne tager imod og bruger app’en, og for hvorvidt værktøjet styrker samarbejdet.

Struktur bidrager til kvalitet i samtalerne
Både patienter og behandlere oplever, at en fælles dagsorden er et godt udgangspunkt for
en samtale. En behandler udtaler: ”Det er meget nemmere at tale sammen, hvis man har en
plan, en struktur, ellers bliver det meget nemt diffust.”
En patient, der nu forbereder samtaler via Momentum, oplever at det har givet nogle bedre
samtaler: ”Til at starte med har man mere styr på, hvad der er vigtigt lige nu, ik’, i stedet for
at man bare møder op fuldstændig uforberedt.”
Et par af patienterne fremhæver det, at strategier indgår i den struktur, samtaleforberedelsen giver, så de automatisk bliver en del af samtalen. Der er også patienter, der nævner, at
patient og behandler med fordel kan arbejde sammen om strategidelen under samtalen.
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Som det allerede er nævnt, er der endnu ikke fundet en tilfredsstillende løsning på, hvordan
behandlere får adgang til patienters forberedelser. En behandler siger: ”Jeg er ret dårlig til at
huske at logge ind og se, hvad de har delt og kommer tit først i tanke om det i løbet af samtalen”. For patienterne har det virket demotiverende, at deres delte forberedelser ikke er
blevet læst forud for behandlersamtaler, og deres forberedelser ville have en større chance
for at indvirke positivt på samarbejdet, hvis den del fungerede bedre.

Deling af evalueringer kan måske styrke behandlingskvaliteten
I øjeblikket er det ikke muligt for patienter at dele deres evalueringer af behandlersamtaler.
Adspurgt om deres holdning til, at patienter får mulighed for også at dele evalueringer, er
det noget, næsten alle behandlere foretrækker, og, som de mener, kan være med til at styrke kvaliteten af samarbejdet. En behandler begrunder det: ”Det skal være legitimt at komme
med feedback og sige, at der er noget, man gerne vil have foregår på en anden måde, og den
åbenhed kan evalueringen være med til at støtte.”
En enkelt behandler foretrækker at lave evalueringen sammen med patienten i slutningen af
samtalen.

Behandlere afgørende for patienters brug af app’en
Gennem pilotfasen er det blevet meget tydeligt, at de behandlere, der selv kender og er
positive over for app’en, også er dem, der får flest patienter med på vognen. En behandler,
som har samarbejdet med flere patienter om Momentum siger: ”Jo mere mening vi kan se i
tingene, og jo mere komfortable vi er med værktøjet […] det er vores patienter lydhøre overfor. Hvis vi siger, det her tror vi kan være en rigtig god ting for dig, så lytter de jo til det […]
De skal kunne mærke, at vi kan se noget fornuft i at bruge værktøjet, for det skinner meget
hurtigt igennem.”
En anden behandler, som kun har haft en enkelt aktiv bruger, siger om sin rolle som motivator: ”Jeg kan godt påtage mig noget af skylden […] Jeg har ikke siddet med den selv nok til at
kunne sige: ’Nu skal du se, det her er simpelthen skide smart, nu skal du se’.”
Spørgsmål om, hvordan man som behandler samarbejder med sine patienter om et værktøj
som Momentum, skabte, specielt i én af fokusgrupperne, en del debat. Her blev det diskuteret, om man som behandler kunne/burde give sin patient ”lektier” i form af at arbejde med
app’en, hvilket der var delte meninger om. En behandler mener, det må være ”en balancegang”, og at det er vigtigt, der ikke opstår et forventningspres.

Kan/skal personalet bedømme, hvem der vil profitere af værktøjet?
Det har vist sig, at patienter oftest præsenteres for muligheden for at benytte app’en gennem deres behandlere. Behandlerne tænker derfor ofte, som det er tilfældet med mange
andre tilbud, at de skal vurdere, om den enkelte patient er parat til og vil have gavn af at
bruge Momentum. En behandler udtaler i den forbindelse: ”Det kan være en udfordring at
vurdere, hvornår de er klar til at gå i gang med at bruge app’en”
Nogle behandlere mener, at de i kraft af deres faglighed og erfaring kan vurdere, hvilke patienter, der bør tilbydes Momentum og hvornår. Andre er til gengæld forbeholdne over for
det standpunkt: ”Nogle gange, så tror vi, at vi ved, hvad folk kan og ikke kan, og det er bare
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en stor løgn. Folk, der er svært, svært psykotiske kan godt finde ud af at træffe fornuftige
beslutninger. Jeg bliver nødt til at være åben for at tænke, at alle, der har sådan en telefon vil
kunne bruge den”

Betydning for patientens empowerment
App’ens absolutte hovedfokus er den fælles beslutningstagning i samarbejdet mellem behandler og patient som eksperter på hver deres område. Helt centrale forudsætninger for at
fælles beslutningstagning kan finde sted, er, ud over patientens viden om behandlingsmuligheder og egne værdier og præferencer, patientens lyst og tillid til som bruger af psykiatrien
at kunne bidrage med noget væsentligt til samarbejdet omkring behandlingen. Derfor er det
et mål, at Momentum skal bidrage til patient-empowerment. Evalueringen viser, at sådan
som app’en i første omgang er udformet, er det samtaledelen, der vurderes mest effektfuld i
forhold til patient-empowerment, fordi patienterne derigennem får mulighed for at sætte en
dagsorden og også kan se idéen i det.

App’en kan bidrage til ejerskab
Fokusgruppeinterviews med personalet viser, at betydningen af patient-empowerment og
hele forståelsen af, at patienter selv har afgørende indflydelse på deres egen recoveryproces, er noget, der har (fået) personalets bevågenhed. En overlæge formulerer det således: ”Det med, at de selv kan gøre sig raskere, det er for mig et ganske nyt begreb, som er
opstået inden for de sidste 5 år, i mit hoved i hvert fald. Det var ikke noget, vi opererede med
før.”
Personalets øgede fokus på empowerment betyder, at de ikke har svært ved at se idéen med
et værktøj som Momentum. En sygeplejerske siger: ”Det falder rigtig godt i tråd med den
nye sti… at man selv skal tage ansvar for, hvad man vil tale om.” En anden sygeplejerske
siger: ”Det er vigtigt, at patienter får ejerskab. Det kan app’en være med til.”
Personalet giver udtryk for, at de arbejder aktivt med at redefinere deres professionelle
opgave og aflære gamle vaner med at gøre arbejdet for deres patienter, f.eks. ved at tage
hele ansvaret for at sikre den røde tråd i samtalerne: ”Jeg har ofte haft en følelse af, at det er
mig, der skal opsummere, hvad vi talte om sidste gang,” siger en behandler. Hun mener
derfor, app’en kan gøre en stor forskel i retning af, at patienten får mere ejerskab til behandlingen.
I forlængelse heraf lyder en patients svar på spørgsmålet om, hvorvidt Momentum er et
værktøj, der gør det nemmere at få sin dagsorden igennem: ”Ja, lige præcis, fordi man så
netop husker, det var sådan og sådan, det har jeg gjort nogle gange, der har jeg læst det
igennem en halv time inden jeg skulle til samtale og bare lige skimmet den igennem. Godt,
hvad var det egentlig, jeg lige tænkte i løbet af denne her uge. Hvad var det, jeg havde brug
for at snakke om, så på den måde synes jeg, det har virket rigtig godt”

Strategier kan understøtte eget -ansvaret
Det kræver af og til noget at gå fra at være passiv modtager af behandling til at få øje på,
hvad man selv kan gøre, og - ikke mindst - også at få det gjort. En patient siger: ”Det sætter
tanker i gang, når man opretter en strategi… Det er ikke så enkelt at lave en strategi.” Ligesom flere andre synes denne patient derfor godt om, at Momentum i udgangspunktet indeholder forslag til strategier, som man kan lade sig inspirere af.
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En anden patient påpeger, at det forpligter på en anden måde, når man selv skriver strategier ned. Hun er dog også opmærksom på, at bagsiden af den medalje kan være, at ’selvansvaret kan blive en selvhammer’, og uddyber: ”Det, jeg synes, der kan være svært i det, det er
lidt det der med at have det rigtig rigtig dårligt og så udmærket kende sine strategier, og
måske oven i købet ’up front in your face’ kan se, at du selv har skrevet den her strategi på et
eller andet tidspunkt.”
Af samme grund er flere opmærksomme på, at arbejdet med strategier gerne skal ske i samarbejde med behandlere, så man som patient ikke står alene med sit selvansvar og et kartotek af gode strategier på sin app, som man har svært ved at leve op til. Nogle behandlere
nævner da også, at de er glade for, at der i samtaledelen spørges ind til, om patienten bruger
strategier, så det punkt automatisk er på dagsordenen for mødet mellem patient og behandler.

Hvilke ønsker har brugerne haft til nye elementer og
justeringer af de eksisterende?
Da dette pilotprojekt skal danne afsæt for videreudvikling og implementering af Momentum
i Region Hovedstadens Psykiatri, har det været oplagt også at bruge evalueringen til at undersøge brugernes ønsker til nye elementer og justeringer af de eksisterende. Ved brugere
forstås i denne sammenhæng brugere af den samlede Momentum-løsning, dvs. både patienter og behandlere. Forslagene vil her blive gennemgået forholdsvist overordnet. Nogle af de
interviewede gav imidlertid detaljerede beskrivelser af ændringsønsker, der kan bruges i en
kommende udviklingsproces, ligesom flere ytrede ønske om at bidrage ifm. videreudviklingen. Forud for evalueringen var der fra regionens side ytret ønske om et nyt element om
personlige mål, og derfor spurgte vi konkret til holdninger om personlige mål som nyt element.

Selvregistrering og dagbogsfunktion
Blandt de interviewede patienter er der et gennemgående ønske om mere selvregistrering/monitorering. Specielt forhold som søvn og generel trivsel/humør er der mange, der gerne
vil kunne registrere på daglig basis. Samtidig viser evalueringen, at det er individuelt, hvad
der konkret opleves som relevant at registrere. Flere er inde på, at daglige registreringer vil
gå hånd i hånd med de ting, der er i app’en i forvejen, specielt hvis de automatisk kan føde
ind i samtaleforberedelsen, f.eks. i form af grafer/kurver.
Nogle brugere vil gerne kunne bruge app’en som en form for dagbog, hvor man ind i mellem
noterer, hvordan man har det og gerne kombineret med oplysninger om, hvad man foretager sig, og hvem man er sammen med på det pågældende tidspunkt. En erfaren sygeplejerske siger om dagsfunktionen: ”I gamle dage bad man patienterne om at skrive dagbog, så
det er vel bare at gøre det… omforme det til en moderne udgave.”
En behandler fra OPUS siger, at en udfordring i arbejdet med de unge er, at det er svært at
få overblik over, hvordan patienten har haft det fra dag til dag. Da spørgsmålet om selvregistreringer drøftes i fokusgruppeinterviewet med lægerne udtaler en læge, at ”vi elsker data… Men patienterne skal være motiverede for at lave det.”
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Deling af samtaleevaluering
Der er bred enighed om, at det vil være en fordel, hvis man har mulighed for at dele sin evaluering af samtalen. Patienterne har svært ved at se pointen med at evaluere, hvis ikke den
også kan deles. Nogle patienter kan dog ikke forestille sig, at de vil dele evalueringerne, men
de vil gerne have muligheden. Særligt behandlerne er begejstrede for idéen om at modtage
patienters evalueringer af samtaler. De argumenterer bl.a. for, at åbenhed og ærlighed er
vigtigt, og at det kan være nemmere at give en dårlig kritik, hvis man ikke sidder ansigt til
ansigt.

Personlige mål
Da personlige mål er ved at blive indarbejdet som et obligatorisk element i behandlingsplanen, mener behandlerne, at det vil være et naturligt skridt at indbygge det som nyt element i
app’en. ”Det kunne være cool, hvis personlige mål var med,” udtaler en psykolog.
Patienterne er også positive over for idéen. En patient mener, at det kan være svært at formulere personlige mål, og at det derfor kunne være fint, hvis app’en kunne give inspiration,
ligesom der nu kan hentes inspiration til strategier.

Justeringer i det eksisterende indhold
Enklere login: Mange brugere tilkendegiver, at login-processen med et langt brugernavn, 8
karakterer inkl. store og små bogstaver samt mindst et tal, gør app’en lidt besværlig at bruge. App’en vil formentlig blive brugt oftere, hvis man f.eks. kan nøjes med at indtaste 4 cifre
efter første login.
Tilpassede spørgsmål i samtaleforberedelse: Flere beskriver, at det opleves monotont, når
der gang på gang svares enslydende på de samme spørgsmål i samtaleforberedelsen. Derfor
er der forslag om, at spørgeguiden justeres, så spørgsmålene tilpasses de svar, brugeren
tidligere har givet.
Nye videoer: Unge patienter og behandlere, der har unge patienter, siger, at de savner videoer med unge mennesker. Desuden er der forslag om videoer, hvor man kan hente inspiration til brug af app’en, som enten kunne være i form af instruktionsvideoer eller brugere, der
fortæller om deres erfaringer med at bruge app’en.

Support ved medarbejdere med brugererfaringer
Definition af peer support
I en recovery-orienteret praksis betragtes peer support ofte som afgørende, og stadig flere
interventioner og projekter inden for psykiatrien tilknytter mennesker med egne psykiatriske
erfaringer som medarbejdere. Dette gælder både nationalt og internationalt.4
Ved peer support forstås, at medarbejdere med egne erfaringer fra psykiatrien støtter andre
og nuværende psykiatribrugere i deres recovery-proces ved bl.a. at være håbsgivende rollemodeller gennem brug af egne erfaringer i at komme videre efter psykisk sygdom.

4 Mahlke CI et al: Peer support in Mental Health Services, Curr Opin Psychiatry 2014, 27(4):276-81
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Konkret defineres peer to peer-støtte i psykiatrien som en ”[s]tøtte mod forandring mod et
bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der forbindes af fælles erfaringer i
livet – i denne sammenhæng erfaringer med psykiske vanskeligheder, med livet som bruger
af de offentlige tilbud og med recovery” (Socialstyrelsens og Sundhedsstyrelsens definition,
2014).

Peer support medarbejdere på Momentum
Til Momentum interventionen blev der knyttet først to og senere i alt tre medarbejdere med
egne erfaringer fra psykiatrien. Af personlige grunde valgte den ene at stoppe, og i praksis
var det derfor i alt to medarbejdere, der stod for undervisning og support af de patienter,
der deltog i projektet og afprøvede Momentum.
De to support-medarbejdere bidrog i høj grad til udviklingen af app’en, og stod for formidling og rekruttering af patienter og personale, samt for formidlingsdage, app-talks og undervisning af patienter og personale i app’en i diverse gruppeforløb på afdelingerne (se nærmere under Formidling og rekruttering, s. 13-14). Da piloten kom i gang, varetog supportmedarbejderne deres support-funktion gennem faste ugentlige træffetider på de enkelte
afdelinger. Derudover har de løbende ydet support gennem en telefonisk hotline og e-mail
kontakt.
Da projektets udgangspunkt har været en hypotese om, at peer support kan være afgørende
for, hvordan en intervention modtages i praksis, herunder især af de deltagende patienter,
og da der generelt mangler national og international viden om peer-to-peer arbejdets betydning i praksis, indeholdt interviewene af såvel medarbejdere som patienter spørgsmål til
deres oplevelse og vurdering af peer support medarbejderes arbejde, ligesom de to peer
supportere blev interviewet af en uafhængig interviewer, som ikke var tilknyttet projektet.
Interviewene af de to supportmedarbejdere havde fokus på følgende: Peer supportmedarbejdernes oplevelser af egen rolle, peer support-medarbejdernes oplevelse af dialog
og samarbejde med både patienter og personale, peer support-medarbejdernes oplevelse af
peer support arbejdets betydning for patienter og personale, samt peer supportmedarbejdernes oplevelse af eventuelle udfordringer og barrierer knyttet til arbejdet.

Peer support-medarbejdere i en dobbelt rolle
Interviewene viser, at de to peer support-medarbejdere i praksis har haft en dobbelt rolle,
hvor de på den ene side har fungeret som en slags konsulent uden at brugerbaggrunden har
spillet nogen afgørende rolle, og på den anden side alligevel af og til har brugt brugerbaggrunden i dialogen med patienterne. Det har således været kendetegnende for de to peer
supporteres arbejde, at det i lige så høj grad har bestået i at hjælpe med det rent tekniske,
knyttet til en teknologibåret intervention som Momentum, som det har bestået i at støtte
patienterne via brug af egne erfaringer med at være kommet videre efter psykisk sygdom.
Samtidig er de to peer supportere blevet brugt mindst lige så meget af personale som af
patienter. Personalet har i høj grad efterspurgt peer support-medarbejderens hjælp til rent
tekniske ting og har i lige så høj grad vægtet peer support-medarbejdernes rolle som ressourcepersoner på Momentum, som de har vægtet deres rolle som peer supportere i dialogen med patienterne. En enkelt behandler giver i interviewet også udtryk for, at det for hende har været underordnet, at medarbejderne havde brugererfaring, fordi det er medarbejderens kompetencer, der er vigtige: ”Jeg har sådan en kæphest, at man ikke er her som tidli33
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gere bruger af psykiatrien men i kraft af kompetencer… At have for meget fokus på, at nogen
har en brugerbaggrund, kan der overfokuseres på.”
Den konsulentfunktion i forhold til bl.a. rent tekniske ting, som peer supporterne i realiteten
i høj grad har haft, har samtidig betydet, at peer support-medarbejdernes erfaring i øvrigt –
dvs. deres uddannelse og faglige kompetencer erhvervet via bl.a. uddannelse og tidligere
arbejde - i praksis har spillet en lige så stor rolle i arbejdet, som deres erfaringer som brugere
af psykiatrien har. Nogle professionelle har dog samtidig formået at trække peer supportmedarbejderen ind i en konkret dialog med patienten omkring Momentum, og f.eks. inviteret peer support-medarbejderen ind til en behandlingssamtale. Vurderingen har her været,
at det ”har haft stor betydning at patienter har fået præsenteret værktøjet af én, der selv har
erfaringer fra psykiatrien, fordi det gør en stor forskel at høre det fra én, der selv ved, hvordan det er at bruge mestringsstrategier, og det ikke bare er endnu en ting, personalet kommer med.”

Vigtigt med peer support medarbejderens integration på afdelingen
De to peer support-medarbejdere oplever overvejende, at afdelingerne har taget godt imod
dem, og at samarbejdet med personale og patienter primært har været uproblematisk. Der
er dog samtidig forskelle i de to peer support-medarbejderes oplevelser. Mens den ene havde en oplevelse af at blive en meget integreret del af livet på afdelingen, havde den anden
en oplevelse af, at de to afdelinger, som den pågældende var tilknyttet, tog imod på lidt
forskellig måde, og at det på den ene afdeling tog tid for personalet at tænke medarbejderen ind og bidrage til et samarbejde. Der var bl.a. en oplevelse af større skepsis hos personalet på den ene afdeling. Samtidig havde den ene medarbejder en oplevelse af, at det på
samme afdeling var meget svært at etablere kontakt med patienterne, bl.a. på grund af personalets manglende medvirken til dette, især i starten. Konsulentrollen, som prægede peermedarbejdernes arbejde, blev samtidig ofte en hindring for en reel integration på afdelingen
og betød at det kunne være vanskeligt et etablere den nødvendige dialog med såvel patienter som personale. For en af de to peer support-medarbejdere gav det bl.a. også en oplevelse af at være i en lidt problematisk sælger-funktion i forhold til Momentum.
Interviewene viser, at det generelt er vigtigt at sikre integrationen af peer supporter medarbejdere på den enkelte afdeling, og at en fremtidig model måske derfor snarere bør være, at
peer support-medarbejderen på Momentum er mere fast tilknyttet og har en mere daglig
gang på en eller flere afdelinger frem for at komme ud i en konsulent-lignende funktion.

Brugererfaringer åbner døren
Behandlere har som udgangspunkt en meget positiv indstilling til, at der er medarbejdere
med egne psykiatriske erfaringer tilknyttet projektet, jfr. også forhåndsforventningerne til
dette (se s. 15-17). Indstillingen støttes op af udsagn i fokusgruppeinterviewene, hvor der er
bred enighed om peer support medarbejdernes værdi for projektet. En behandler udtaler:
”Det giver en nærhed og en autenticitet, som vi andre slet ikke kan give, det at tale med nogen, som selv har prøvet det.”
Patienterne er som udgangspunkt af samme opfattelse, og siger bl.a., at det giver en tryghed
at vide, at det er brugere, der står bag, men enkelte patienter giver dog samtidig udtryk for,
at de i det konkrete arbejde med Momentum hellere vil samarbejde med personalet end
med peer supportere.
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Som udgangspunkt er det også de to peer support-medarbejderes egen oplevelse, at brugererfaringerne har været med til at give projektet legitimitet og troværdighed over for patienter og personale, og at brugerbaggrunden generelt åbner døren for en intervention som
Momentum: ”Patienterne har været glade for at vide, at det er en, der har stået i lignende
situationer som dem selv, der har været med til at udvikle app’en, og personalet har taget
godt imod os, fordi vi kan sige, at vi har været der selv.”
Selv om kontakten til patienterne har været centreret om Momentum som et redskab til at
arbejde med indflydelse og personlige mestringsstrategier, er de to peer supportmedarbejdere overbeviste om, at det har haft en betydning for patienterne, at patienterne
var bekendte med brugerbaggrunden hos medarbejderen.
Det er også oplevelsen, at brugerbaggrunden har haft en betydning for personalet. Selv om
samarbejdet til tider har været udfordrende, er det oplevelsen hos peer supportmedarbejderne, at personalet rigtig gerne vil samarbejde med peer supportere omkring bl.a.
inddragelse af patienterne i deres egen behandling, og at det har en betydning for personalets tilgang her, at medarbejderen har en brugerbaggrund. Det flytter ifølge peer supportmedarbejderne generelt noget, at der er medarbejdere med brugerbaggrund tilknyttet et
projekt. Brugerbaggrunden betyder bl.a., at ”personalet kan se pointen med projektet og ser,
at det er et skridt i den rigtige retning.”

Udfordringer og barrierer især af teknisk karakter
Når de to peer support-medarbejdere skal fortælle om eventuelle udfordringer og barrierer i
arbejdet som peer support-medarbejdere, angives især de tekniske, relateret til projektets
leverandørproblemer og deraf følgende forsinkelse. Forsinkelsen har bl.a. betydet, at medarbejderne har skullet bruge en del energi på at holde gryden i kog hos patienter, som allerede var tilknyttet projektet og samtidig bakse med frustrationer hos personalet.
Den altoverskyggende udfordring fremhæves derfor at være, at projektet gik i lang tid uden
for alvor at komme i gang, mens de eventuelle personlige udfordringer eller barrierer angives som næsten ikke eksisterende. Det fremhæves, at det ikke har været vanskeligt at skelne
mellem patientens behov og egne behov, og at der ikke har været problemer i forhold til at
tage patientens problematikker med hjem.

Behandlerne som afgørende for Momentum
Den ene af de to support-medarbejdere fremhæver, at det har været positivt i forhold til
egen recovery-proces at være i et job, som vedkommende befinder sig godt i, ” fordi det er
meningsfuldt at bidrage med noget som eksempelvis de erfaringer, jeg selv kommer med,”
men samtidig at det har været kendetegnende for arbejdet, at det på det har været ”vildt …
vildt fedt, vildt hårdt og vildt usikkert”. Usikkerheden skyldes bl.a. at det har været en udfordring ikke at kunne læne sig op ad sin egen faglighed. Dertil kommer de angivne vanskeligheder ved den udgående konsulentfunktion og et dertil knyttet ønske om, at supportfunktionen fremover organiseres anderledes. Det fremhæves, at supportfunktionen bør tænkes
mere ind i forhold til behandlerne også, og at support-medarbejdernes erfaring er, at patienternes vej til Momentum i høj grad går gennem behandlerne. Som den ene siger: ”Det er
ikke et quick fix for patienten bare at komme med sin brugerbaggrund.” For selv om brugerbaggrunden anføres som vigtig, og selv om det er support-medarbejdernes oplevelse, at den
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har haft en betydning for både patienter og personale, fremhæves behandlerne som en
afgørende indgang til patienten. ”Hvis behandlerne er gået ind i det […] så kører det.”
De interviewede understreger således, at fremtidige support-medarbejdere på Momentum
også bør have brugerbaggrund, men at det er afgørende at ”tænke behandleren ind som en
vigtig rolle, for at det kan lykkes (med Momentum).”
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Interviewguide, patienter
De individuelle interviews med i alt 7 patienter fokuserer på
1. App’ens funktionalitet og brugbarhed
2. Patienternes oplevelse af app’ens betydning for involvering og indflydelse
Det understreges, at de oplysninger, patienten giver, behandles fortroligt.

1) Kort om patienten
Hvor gammel er du?
Hvornår debuterede du i behandlingspsykiatrien?

2) Først vil jeg gerne høre lidt om, hvordan du har oplevet og
brugt Momentum app’en, og hvordan det har været?
Hjælpespørgsmål:
Hvor meget har du brugt den?
Hvad har du brugt den til?
Synes du, den er brugervenlig?
Hvad har du først og fremmest brugt app’en til?
Kort introduktion til, hvad formålet har været med at udvikle app’en:
- Et redskab, der skal gøre det lettere som patient at få indflydelse på behandlingen og sætte
dagsordenen. Et redskab til at arbejde med mestring af egen sygdom.

3) Hvad tænker du om det at bruge en app til at forberede sig på
samtaler med ens behandlere og som et redskab til at få indfl ydelse på ens egen behandling?
Hjælpespørgsmål:
Har app’en hjulpet dig til (/tænker du at du en app kan bruges til) at blive hørt og få
sine ønsker til behandlingen frem? Gør den det (/kan den gøre det) nemmere at få
indflydelse?
Har du forberedt samtaler med din behandler via app’en?
o Hvis ja: Hvor ofte?
o Hvis nej: Hvorfor ikke?
Er funktionen ’samtaler’ brugervenlig/let at navigere rundt i?
Kommer spørgsmålene omkring det, der er behov for?
Kan resuméet bruges som dagsorden til mødet med din behandler?
Har du delt dine forberedelser med behandlere?
o Hvis ja: Har dine behandlere set på dine besvarelser før samtalen?
o Hvis nej: Hvorfor har du valgt ikke at dele din forberedelse med din behandler?
Hvordan forberedte du dig tidligere?
o Forberedte du dig systematisk på dine behandlersamtaler, før du fik app’en?
Har du altid vidst, at du kunne have indflydelse på din behandling?
Kan app’en gøre det nemmere at tale med sin behandler om mestringsstrategier?
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Har du evalueret dine samtaler?
o Hvis ja: Hvad har du brugt evalueringerne til? Har du fx talt med din behandler om dem?
o Hvis nej: Hvorfor ikke?
Synes du, det skulle være muligt at dele evalueringen af samtaler med behandleren?

4) Hvad tænker du om det at bruge en app til at arbejde med
strategier til at mestre de ting, der kan være svære og arbejde
med sig selv? Synes du, at Momentum hjælper dig i dit arbejde
med strategier?
Hjælpespørgsmål:
Har du brugt funktionen ’strategier’?
o Hvis ja: Hvor ofte?
o Hvis nej: Hvorfor ikke?
Er funktionen ’strategier’ brugervenlig?
Hvordan har du brugt strategidelen?
o Har du givet dig selv påmindelser?
o Hvor mange strategier har du oprettet?
Har du evalueret dine egne strategier?
Har du været vant til at arbejde bevidst med mestringsstrategier?
Har app’en inspireret dig/sat nogle tanker i gang om det at arbejde med personlige
strategier?
Tænker du, at app’en kan bruges til at arbejde mere systematisk med strategier?

5) Her i piloten har der været ansat supportmedarbejdere med
brugererfaringer fra psykiatrien – hvad tænker du om det?
Hjælpespørgsmål:
Har du benyttet dig af muligheden for at få support fra supportteamet?
o Hvis ja: Hvad har du brugt supportteamet til? (tekniske/personlige spørgsmål)
o Hvis nej: Hvorfor ikke?
Tænker du, at det kan gøre en forskel, at supportmedarbejderen selv kender til psykisk sygdom og det at komme sig?

6) Hvad synes du om det øvrige indhold (videoer og info) og har
du evt. forslag til forbedringer?
Hjælpespørgsmål:
Har du set videoerne?
Hvad synes du om dem?
o Kunne du hente inspiration i recovery-fortællingerne?
o Kunne du spejle dig/din egen situation i de personlige fortællinger?
o Er der temaer, du savner i videoerne?
Har du læst teksterne under Info?
o Synes du, de er brugbare?
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o Er der evt. noget, du har savnet? Hvad?
o Er der noget, du synes er overflødigt?
Synes du, Momentum har fokus på de rigtige ting?
o Er der funktioner, du synes er overflødige?
o Er der funktioner, du har savnet?
Har du i øvrigt forslag til, hvordan man kunne forbedre app’en?
Er der spørgsmål, du synes, vi mangler at komme omkring?
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Interviewguide, tværfagligt personale
Der gennemføres fokusgruppeinterviews på alle tre deltagende enheder.

1) Præsentationsrunde
Navn og funktion

2) Indledningsvist vil vi meget gerne høre lidt om jeres forhånd sforventninger til Momentum app’en og om opstartsfasen
Hjælpespørgsmål:
Kan I sige noget om jeres umiddelbare tanker, da I første gang hørte om projektet?
Kan I sige noget om, hvordan I oplevede opstartsfasen
o Fik I den information, I havde brug for?
Hvordan oplevede i, at jeres patienter tog imod ideen?
Var der noget, I tænker, at projektet kunne have været gjort anderledes for at informere patienter og personale?

3) Hvis I har nogle tanker om eller o plevelser af app’ens funkti onalitet og brugbarhed, må I meget gerne fortælle løs
Hjælpespørgsmål:
Har I selv haft app’en mellem fingrene og oplevet, hvordan den virker, eller har I set
den blive brugt af jeres patienter?
Hvad er jeres oplevelser af app’ens funktionalitet?
o Er den brugervenlig nok?
o Hvad har tilbagemeldingerne fra patienterne været?

4) Vi vil jo meget gerne høre om jeres indtryk af patienternes
brug af app’en? Hvad tænker I om deres motivation for at bruge
den?
Hjælpespørgsmål:
Hvilke funktioner oplever I, at jeres patienter først og fremmest bruger?
Oplever I, at jeres patienter er motiverede for at forberede samtaler med app’en?
Er det en bestemt patienttype, der har mest glæde af værktøjet? (fx alder, køn, sygdomsintensitet/-ancienittet etc.)
Hvad er de væsentligste barrierer for patienternes brug af redskabet?

5) Hvordan tænker I jeres rolle i forhold til patienternes motiv ation? Afgørende eller underordnet?
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6) Et formål med app’en er at styrke patienters indflydelse på
egen behandling. Hvad tænker I om det? Er der behov for, at patienter bliver mere involverede i egen behandling?
Hjælpespørgsmål:
Er der behov for mere patientindflydelse?
Oplever I, at redskabet ’samtaler’ gør patienter mere involverede i egen behandling?
o Hvis ja: På hvilken måde?
o Hvis nej: Hvorfor ikke?
Oplever I, at redskabet ’samtaler’ får patienten til (i højere grad) at søge indflydelse
på egen behandling?
o Hvis ja: På hvilken måde?
o Hvis nej: Hvorfor ikke?

7) Et andet formål er at styrke kvaliteten af behandlersamtale rne? Hvad tænker I om redskabet i den sammenhæng?
Hjælpespørgsmål:
Bedre kvalitet, når patienten er forberedt og kommer med en klar dagsorden? Eksempler?
Risikerer samtaler at blive vanskeligere/dårligere, når patienter kommer med en bestemt dagsorden?

8) Jeres patienter har mulighed for at dele deres forberedelser
med jer, og I kan se et resumé af forberedelsen på et behandle rsite. Hvordan synes, I det fungerer?
Hjælpespørgsmål:
Har I brugt behandlersitet før samtaler til at se patienters delte forberedelser?
Har I oplevet, at en patient har delt en samtale? Hvad betød det for samtalen?
Har resuméet et tilpas omfang?
Hvordan synes I, at det fungerer, at I skal logge på en hjemmeside for at se forberedelserne?
Ville I foretrække at få en besked, når en patient har delt en samtaleforberedelse?
Ville I foretrække at modtage patienters forberedelse per mail?

9) Patienten kan via Momentum evaluere samtalerne til ege t
brug. Ville I gerne kunne modtage jeres patienters evalueringer
af samtalerne? Hvis ja/nej: Hvorfor/hvorfor ikke
Hjælpespørgsmål:
Har I talt om patientens evaluering af jeres samtaler?
Har I spurgt til patientens evalueringer?
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10) Hvad tænker I om, at redskabet ’Personlige strategier’ gerne
skulle støtte patientens empowerment?
Hjælpespørgsmål:
Taler I i forvejen med jeres patienter om personlige strategier?
Tror I, at redskabet ’strategier’ i Momentum kan understøtte patientens empowerment?
Har I oplevet patienter, der pga. Momentum er blevet mere bevidste om strategier?

11) Hvad tror I, det har betydet for patienternes motivation for
at bruge app’en, at supportteamet har bestået af medarbejdere
med brugerbaggrund?
Hjælpespørgsmål:
Ifølge det spørgeskema, I fik ved projektets start, var jeres holdning til, at der ansættes medarbejdere med brugerbaggrund i psykiatrien meget positiv. Hvordan har det
været i praksis?
o Har I oplevet, at der har været udfordringer/barrierer i den forbindelse?
o Ville supportteamet helt kunne undværes? Hvorfor/Hvorfor ikke?
Har I fået den nødvendige support?
o Har den været kvalificeret?
o Hvad har I evt. savnet
Hvilke kvalifikationer mener I, det er vigtigt, at en supportmedarbejder har?

12) Oplever I overordnet, at app’en er med til at understøtte j eres arbejde med recovery?
Hjælpespørgsmål:
Har app’en fokus på de rigtige ting (samtaler, strategier, recovery, information)?

13) Har I bud på, hvordan Momentum kan videreudvikles, så
app’en i (endnu) højere grad understøtter patientinvolvering, indflydelse og empowerment?
Hjælpespørgsmål:
Er der noget du savner/noget du synes virker overflødigt?
Kommer elementet ’samtaler’ omkring de rigtige spørgsmål?
Har den dagsorden, der bliver resultatet af en forberedt samtale, et tilpas omfang?

14) Afslutningsvis: Er der noget, vi ikke er kommet ind på her i
interviewet og som I gerne vil tilføje?
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Interviewguide, læger
1) Præsentationsrunde
Navn og funktion

2) Indledningsvist vil vi meget gerne høre lidt om de tanker, I
som læger gjorde jer, da I første gang høre om Momentum
app’en. Hvis der var nogen af jer, der deltog i noget af den fo rmidling, der var i opstartsfasen, må I også meget gerne sige n oget om det.
Hjælpespørgsmål:
Kan I sige noget om jeres umiddelbare tanker, da I første gang hørte om projektet?
Fik I den information, I havde brug for?
Hvordan oplevede i, at jeres patienter tog imod ideen?
Var der noget, I tænker, at projektet kunne have været gjort anderledes for at informere patienter og personale?

3) Hvis I har nogle tanker om eller oplevelser af app’ens funkti onalitet og brugbarhed, må I meget gerne fortælle løs
Hjælpespørgsmål:
Har I selv haft app’en mellem fingrene og oplevet, hvordan den virker, eller har I set
den blive brugt af jeres patienter?
Hvad er jeres oplevelser af app’ens funktionalitet?
o Er den brugervenlig nok?
o Hvad har tilbagemeldingerne fra patienterne været?

4) Vi vil jo meget gerne høre om jeres indtryk af jeres patienters
brug af app’en? Er der nogle af jer, der har nogle erfaringer der,
eller bare har gjort jer nogle tanker?
Hjælpespørgsmål:
Hvad tænker I om deres motivation for at bruge den?
Hvilke funktioner oplever I, at jeres patienter først og fremmest bruger?
Oplever I, at jeres patienter er motiverede for at forberede samtaler med app’en?
Er det en bestemt patienttype, der har mest glæde af værktøjet? (fx alder, køn, sygdomsintensitet/-ancienittet etc.)
Hvad er de væsentligste barrierer for patienternes brug af redskabet?

5) Hvordan tænker I jeres rolle som læger er i forhold til patie nternes motivation for at bruge app’en? Har i gjort jer nogle ta nker om det? (Afgørende eller underordnet?)
Hjælpespørgsmål:
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Tænker I i det hele taget, at I har en rolle i forhold til et redskab som Momentum?

6) Et formål med app’en er at styrke patienters indflydelse på
egen behandling. Hvad tænker I om det? Er der behov for, at patienter bliver mere involverede i egen behandling?
Hjælpespørgsmål:
Hvilke tanker gør I jer om, at patienter bidrager aktivt til behandlersamtalerne gennem Momentum og på den måde er med til at præge indholdet af samtalen?
Bedre kvalitet, når patienten er forberedt og kommer med en klar dagsorden? Eksempler?
Risikerer samtaler at blive vanskeligere/dårligere, når patienter kommer med en bestemt dagsorden?
Oplever I, at redskabet ’samtaler’ gør patienter mere involverede i egen behandling?
o Hvis ja: På hvilken måde?
o Hvis nej: Hvorfor ikke?
Oplever I, at redskabet ’samtaler’ får patienten til (i højere grad) at søge indflydelse
på egen behandling?
o Hvis ja: På hvilken måde?
o Hvis nej: Hvorfor ikke?

7) Jeres patienter har mulighed for at dele deres forberedelser
med jer, og I kan se et resumé af forberedelsen på et behandle rsite. Hvad tænker I om det og hvordan synes I , det fungerer?
Hjælpespørgsmål:
Har I brugt behandlersitet før samtaler til at se patienters delte forberedelser?
Har I oplevet, at en patient har delt en samtale? Hvad betød det for samtalen?
Har resuméet et tilpas omfang?
Hvordan synes I, at det fungerer, at I skal logge på en hjemmeside for at se forberedelserne?
Ville I foretrække at få en besked, når en patient har delt en samtaleforberedelse?
Ville I foretrække at modtage patienters forberedelse per mail?
Kunne I forestille jer en situation, hvor patienters forberedelse gik direkte ind i journalen?

8) Patienten kan via Momentum evaluere samtalerne til eget
brug. Ville I gerne kunne modtage jeres patienters evalueringer
af samtalerne? Hvis ja/nej: Hvorfor/hvorfor ikke
Hjælpespørgsmål:
Har I talt om patientens evaluering af jeres samtaler?
Har I spurgt til patientens evalueringer?
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9) Hvad tænker I om, at redskabet ’Personlige strategier’ gerne
skulle støtte patientens empowerment?
Hjælpespørgsmål:
Taler I i forvejen med jeres patienter om personlige strategier?
Tror I, at redskabet ’strategier’ i Momentum kan understøtte patientens empowerment?
Har I oplevet patienter, der pga. Momentum er blevet mere bevidste om strategier?

10) Hvad tror I, det har betydet for patienternes motivation for
at bruge app’en, at supportteamet har bestået af medarbejdere
med brugerbaggrund?
Hjælpespørgsmål:
Ifølge det spørgeskema, I fik ved projektets start, var jeres holdning til, at der ansættes medarbejdere med brugerbaggrund i psykiatrien meget positiv. Hvordan har det
været i praksis?
o Har I oplevet, at der har været udfordringer/barrierer i den forbindelse?
o Ville supportteamet helt kunne undværes? Hvorfor/Hvorfor ikke?
Har I fået den nødvendige support?
o Har den været kvalificeret?
o Hvad har I evt. savnet
Hvilke kvalifikationer mener I, det er vigtigt, at en supportmedarbejder har?

11) Oplever I overordnet, at app’en er/kan være med til at u nderstøtte jeres arbejde med recovery?
Hjælpespørgsmål:
Har app’en fokus på de rigtige ting (samtaler, strategier, recovery, information)?

12) Har I bud på, hvordan Momentum kan videreudvikles, så
app’en i (endnu) højere grad understøtter patientinvolvering, indflydelse og empowerment?
Hjælpespørgsmål:
Er der noget du savner/noget du synes virker overflødigt?
Kommer elementet ’samtaler’ omkring de rigtige spørgsmål?
Har den dagsorden, der bliver resultatet af en forberedt samtale, et tilpas omfang?

13) Afslutningsvis: Er der noget, vi ikke er kommet ind på her i
interviewet og som I gerne vil tilføje?
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Interviewguide, supportmedarbejdere
1) Indledningsvist vil jeg gerne høre lidt om din rolle som su pportmedarbejder på Momentum – hvad kan du fortælle?
Hjælpespørgsmål:
Hvad er det, du har lavet, når du har været ude på afdelingerne som supportmedarbejder?
Hvilke ord vil du sætte på din rolle og din funktion, når du har været på afdelingerne?
Har du oplevet, at det har været vanskeligt at definere rollen?
o Hvis ja: Hvad har udfordringen været?
Hvordan har det været på én gang at være tidligere bruger af psykiatrien og samtidig
en del af behandlerteamet? Eksempler?
Hvad opfatter du som de vigtigste kvaliteter hos en support-medarbejder?

2) Hvad kan du fortælle om din kontakt til patienterne?
Hjælpespørgsmål:
Hvordan har du oplevet kontakten?
Hvad har dialogen med patienterne handlet om?
o teknisk support/personlig støtte?
Har du følt dig tilstrækkeligt klædt på til at håndtere samtaler med patienter?
o Hvis nej: Hvad har du savnet?
Hvilke faglige og personlige kvaliteter har du trukket på i kontakten med patienter?
o Har det vist sig at være andre kvaliteter, end hvad du på forhånd havde forestillet dig?
Tænker du, at kontakten til patienter været nemmere, fordi I har haft app’en som et
omdrejningspunkt – eller tænker du, at det tværtimod har gjort det sværere?

3) Hvad tænker du, om din betydning for patienterne?
Hjælpespørgsmål:
Hvad oplever du, at patienterne i særlig grad kan bruge dig til – sammenlignet med
det øvrige personale?
Kan du give eksempler på en eller flere patientkontakter, hvor du har haft oplevelsen af at være med til at flytte noget i en patients recovery-proces?
o Har du tænkt over, om din brugerbaggrund betød noget i den/de situationer?

4) Fortæl om dit samarbejde med det øvrige personale
Hjælpespørgsmål:
Hvordan blev du taget imod af det øvrige personale?
Hvordan har du oplevet samarbejdet undervejs?
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Har der været særlige udfordringer eller barrierer her?
Har du oplevet en udvikling i det øvrige personales indstilling til dig? På hvilken måde?
Hvordan har det været for dig at samarbejde med behandlere, som kunne have været dine?

5) Har du gjort dig nogen tanker om betydningen af dit arbejde
for personalet?
Hjælpespørgsmål:
Tænker du nogensinde på, om det kunne flytte noget for personalet også? I så fald
hvordan?
Har du oplevet eller fornemmet, at det har flyttet noget? I så fald hvordan?

6) Hvilke udfordringer og barrierer kan du fortælle om i relation
til dit arbejde som supportmedarbejder?
Hjælpespørgsmål
Har der været nogen særlige udfordringer eller barrierer – i relation til patienter eller personale? I så fald hvilke?
Hvilke tanker har du gjort om udfordringer og barrierer? Er det nogle, der kan overvindes, og i så fald hvordan?
Har du gjort dig nogen tanker om om din egen sårbarhed/sygdomshistorik i den forbindelse – om de kan have spillet ind i relation til din oplevelse af udfordringer eller
barrierer?
o Hvis ja: I Hvilke situationer? Hvordan har du tacklet den slags situationer?

7) Kan du sige noget om, om du har oplevet mere personlige ba rrierer og udfordringer i dit arbejde som s upportmedarbejder?
Hjælpespørgsmål
Har du oplevet særligt vanskelige situationer?
Har du oplevet situationer, hvor det været vanskeligt at skelne mellem patientens
behov og dine egne?
o Hvis ja: Hvordan er du blevet opmærksom på udfordringen? Hvordan har du
tacklet det?
Har du oplevet at tage konflikter eller ubehagelige oplevelser/samtaler med patienter med hjem?
o Hvis nej: Hvordan har du undgået det?
o Hvis ja: Er det noget, der har fyldt meget? Hvordan har du løst det?
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8) Hvis du skal sætte nogle afsluttend e ord på, hvordan har det
så været sådan helt overordnet at være supportmedarbejder?
Hjælpespørgsmål:
Tænker du nogensinde, om det har haft nogen betydning for dig selv? For eksempel
for din egen recovery-proces?
Er der noget, du synes man skal være mere opmærksom på/ gøre anderledes, hvis
der senere skal ansættes supportmedarbejdere med brugerbaggrund i relation til
Momentum?
o Fx ved oplæring, supervision, kompetenceudvikling?

9) Afrunding: Vi skal til at afrunde – er der noget, du synes, vi
mangler at komme ind på?
Hjælpespørgsmål:
Ville du selv have brugt app’en, hvis du havde fået den tilbudt som patient?
Har du nogle gode råd til, hvad man kan gøre fremover – f.eks. ved implementering
af Momentum?
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Spørgeskema om personalets forhåndsforventninger
Spørgsmål
1. Ansættelsessted

2. Faggruppe

Svarmuligheder
Sæt kryds
OPUS, PCB
Rehab.afsnittet, PCB
DPC Frederiksberg
Læge
Kontaktperson
Andet (skriv hvad):

3. Forventer du, at dine patienter generelt vil
være motiverede for at benytte smartphoneapp’en Momentum?

Nej, slet ikke
Kun lidt
Ja, i nogen grad
Ja, i høj grad

4. Forventer du, at Momentum kan bidrage til at
styrke dine patienters involvering i og indflydelse på behandlingen?

Nej, slet ikke
Kun lidt
Ja, i nogen grad
Ja, i høj grad

5. Forventer du, at dine patienters brug af Momentum vil gavne dit konkrete samarbejde med
patienterne?

Nej, slet ikke
Kun lidt
Ja, i nogen grad
Ja, i høj grad

6. Forventer du, at Momentum kan bidrage til at
styrke dine patienters empowerment (forudsætninger for at mestre sygdommen og egen
livssituation)?

Nej, slet ikke
Kun lidt
Ja, i nogen grad
Ja, i høj grad

7. Hvilken betydning tror du, at det vil have for
dine patienter, at supportteamet består af medarbejdere med brugererfaring fra psykiatrien?

Negativ
Delvist negativ
Delvist positiv
Positiv
Ved ikke

Evt. kommentarer:
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