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Det Digitale Sundhedscenter

– en vision, der udfoldes i flere delprojekter

Delprojekt 1: 

Digital Patient-

uddannelse, 

diabetes og 

hjerte Delprojekt 2:

Digital Patient-

uddannelse, 

knæartrose?

Delprojekt 3:

Smerteportal, 

bogere med 

kroniske 

smerterDelprojekt 4:

???

Visionen om Det 

Digitale 

Sundhedscenter

Partnerskab om visionen

Nogle kommuner deltager i nogle

delprojekter, andre kommuner i

andre delprojekter
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Visionen om Det Digitale Sundhedscenter 

• Styrke tilgængelighed af sundhedscentrenes tilbud og dermed 

rekruttering og gennemførelse

• Bevægelse fra standardløsninger til individuelle løsninger –

fleksibilitet for borgeren

• Styrke borgernes motivation for at skabe og fastholde 

livsstilsændringer

• Skabe differentierede tilbud efter borgernes behov – prioritere 

ressourcer til borgere med størst behov

• Bedre ressourceudnyttelse på tværs af kommunegrænser

Kort sagt: Skabe større effekter for flere borgere
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1. delprojekt: Digital Patientuddannelse

Formål: at udvikle, afprøve samt evaluere et koncept for digital 

patientuddannelse målrettet borgere med type 2-diabetes og hjertesygdom.

Funding: Projektet har fået tildelt 3 mio. fra partnerskabspuljen Sundere liv 

for alle (Sundheds- og Ældreministeriet)

Projektperiode: 1. januar 2015 – 31. december 2017.

Partnere: Varde, Faaborg-Midtfyn, Kolding, Kerteminde, Svendborg, Ærø 

og Langeland Kommuner, Hjerteforeningen, Diabetesforeningen og Region 

Syddanmark (Syddansk Sundhedsinnovation, afdelingen Tværsektorielt 

Samarbejde)
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Status for Digital Patientuddannelse

Behovsafdækning 
og fundraising 

2014

Konceptudvikling 
og mini-udbud 

2015

Udvikling, 
afprøvning og 

evaluering       
2016 -2017

Tilbud i drift    
2018
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Elementer i Digital Patientuddannelse
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https://www.prologio.com/courses/detdigitalesundhedscenter

https://www.prologio.com/courses/detdigitalesundhedscenter
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Udfordringer
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Udfordringer

 Usynligt frafald 

 Opbygning af netværk via Facebookgruppe var svært

 Rekruttering af borgerne til ”Lev livet med hjertesygdom” –

der skal rekrutteres via andre kanaler, men der er et behov

 Rekrutteringen kan være sårbar, hvis den er meget 

personbåret af enkelte ildsjæle i en kommune 

 At skabe nye digitale sundhedspædagogiske værktøjer og at 

formidle på nye måder

 De sundhedsfagliges oplevelse af ikke at have kontakt og 

”føling” med borgerne
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Muligheder
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Muligheder
 Et godt supplement til eksisterende tilbud

 Høj tilfredshed med tilbuddet blandt deltagerne

 Borgerne har let ved at benytte den nye teknologi

 Med Digital Patientuddannelse når vi nye målgrupper (yngre 

deltagere, flere mænd, dem er ikke ønsker at deltage på hold)

 Det er nemmere at tale om svære emner (som seksuelle 

dysfunktioner som følge af sygdom) under webinarer – når man 

ikke er face-to-face, og ligesom skal udlevere sig

 Mange vælger at tage forløbet sammen med pårørende

 Øget samarbejde på tværs af kommuner, samt mellem region, 

kommuner og patientforeninger

 God business case

 Tilbuddet har effekt på borgernes adfærd
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 67 %: ”Digital patientuddannelse har 

styrket min tiltro til, at jeg kan få 

sundere madvaner” (tilsvarende for 

motion)

 62 % har allerede fået sundere 

madvaner (tilsvarende for motion)

 38 % har fået kontrolleret fodstatus 

pga. Digital Patientuddannelse

 28 % har fået kontrolleret syn pga. 

Digital Patientuddannelse

Effekter på adfærd 
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Når projektet slutter…

Leverancer:

• Koncept for Digital Patientuddannelse for borgere med type 2-

diabetes og hjerte-karsygdom.

• Intern evaluering (feasibility study) muligheder og udfordringer 

ved koncept.

• Implementeringsbeskrivelse (metodehåndbog) 

• Business case – hvad kræver det at drifte konceptet 

I drift med ”Lev livet med diabetes” fra 2018

Større skala, flere kommuner, følgeforskning?

Nye delprojekter?
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E-mail: anna-britt.krog@rsyd.dk
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