Bilag 1:
Metode og design
Projektet er formuleret og rammesat ud fra de tanker og metoder, der ligger i antropologi
og brugercentreret design og opererer i krydsfeltet mellem de to discipliner.
Den brugercentrerede designproces kan beskrives som en fem-leddet proces (visualiseret i figur 1), hvor det første trin er en såkaldt behovsafdækning, i dette tilfælde foretaget af en antropolog, efterfulgt af hurtige testforløb/sprints med de kommende brugere.
Projektet har taget udgangspunkt i antropologiske teorier om interaktionen mellem menneske og teknologi, hvor materielle objekter og teknologier forstås som værende en del af de sociale relationer, og hvor der sættes fokus på, hvordan teknologier har potentiale til at give betydning til og forandre det sociale*.
Koblingen mellem den dybe antropologiske indsigt og de systematiske kreative processer og værktøjer fra brugercentreret design
har drevet projektets udviklingsprocesser.

Figur 1: Projektets udviklingsprocesser
Dybdegående analyse af brugernes
livsverden gennem kvalitative interviews og cultural probes og identiﬁkation af primære behov

Koncepternes umiddelbare logik og sammenhæng testes ved at indsætte dem i en fortælling
over tid (scenarie). Scenarier udvælges og
deres relevans testes evt. med brugere

Beskrivelse af idéer (koncepter), som
sigter mod at løse et bestemt problem
eller udfordring afdækket i trin 1

Antropologisk afdækning af behov

Udvikling af
koncepter

Identiﬁkation af ressourcer, aktører,
leverancer og ’touch points’, som sikrer at
løsningerne implementeres hos brugerne

Scenarier bearbejdes til prototyper,
som testes med brugere og itereres
gennem korte sprints

Udvikling af
scenarier

Udvikling og
endelig test
af prototyper

Strategi og
implementering
af løsning

Lungeforeningens fundament af sundhedsfaglig
viden fra forskning, rådgivning etc.

*Reference:
Fx Bruno Latour: Reassembling the social. An introduction to Actor Network Theory (2005)
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Bilag 2:
Behovsafdækning
Voksne med KOL
I behovsafdækningen deltog 26 voksne med svær- meget svær
KOL mellem 51 og 77 år.
Der blev gennemført kvalitative semistrukturerede interviews
med 6 kvinder og 8 mænd. Interviewene havde fokus på følgende temaer:
	Sygdomsforløb
	Betydningsfulde aktiviteter og rutiner i hverdagen
	Ændringer i hverdagens aktiviteter og betydning heraf for
socialt liv
	Oplevelse af relation til sundhedssystemet
	Sociale relationer og samvær
	Social og emotionel ensomhed
	Handlemuligheder og støttende faktorer ved ensomhed
	Samvær og online samvær med andre mennesker med KOL
	Livsmod
Der blev gennemført en cultural probe med 12 kvinder og 7
mænd. En cultural probe er en kvalitativ undersøgelse, hvor
man lader respondenten selv dokumentere sit hverdagsliv og
sine behov, fx ved fotos og dagbog. Formålet var at undersøge
målgruppens brug af teknologi, internet og sociale medier og
undersøgelsen blev gennemført over email.
Behovsafdækningen blandt mennesker med svær-meget svær
KOL viser, at ensomhed finder sted på flere forskellige planer.
I takt med at åndenød, infektioner og hospitalsindlæggelser tager til, oplever mennesker med KOL en tiltagende fysisk isolation, hvor man bindes mere og mere til hjemmet. I denne proces
er det svært at opretholde de sociale relationer, og mange må
se deres sociale netværk smuldre. Der er tale om en oplevelse
af at være overladt til sig selv, hvor omgivelserne har travlt med
deres egne liv, og hvor man i sociale sammenhænge ikke møder
forståelse for ens begrænsninger og sygdom og dertil ikke har
noget at byde ind med i samtaler, fordi hverdagen synes begivenhedsløs. Dertil kommer, at mange må opgive interesser og
drømme og forestillinger om fremtiden og i den forbindelse må
redefinere forståelsen af sig selv. Særligt situationer omkring
åndenødsanfald fremkalder angstfulde tanker omkring fremtiden og efterlader en følelse af eksistentiel ensomhed, fordi det
er tanker som er svære at dele med andre. Behovsafdækningen viser samtidig, at mange fastholder sig selv i følelsen af ensomhed. Det skyldes, at de ser det som et nedværdigende og
tabubelagt prædikat at pålægge sig selv. Samtidig fremgår det,
at stigmatisering af KOL i høj grad efterlader patienterne med
en følelse af skyld og skam, som holder dem tilbage for at søge
kontakt og tale om deres sygdom.

Unge
I behovsafdækningen deltog 13 unge med lungesygdomme. De
unge havde svær astma, cystisk fibrose, Primær Cilie Dyskinesi
eller ChILD og var mellem 13-21 år.
Der blev gennemført semistrukturerede kvalitative interviews
med 5 piger og 4 drenge. Interviewene havde fokus på følgende
temaer:
Hverdagslivet
	Lungesygdommens betydning for hverdagen
og det sociale liv
	Skole
	Venner
	Støtte fra sociale relationer
	Kendskab til andre lungesyge
	Tanker om fremtiden
	Brugen af sociale medier
Der blev gennemført en cultural probe, hvor 6 piger og 3 drenge deltog. Her har vi undersøgt de unges brug af de sociale medier. Undersøgelsen blev udført over de sociale medier (snapchat, facebook, facebook messenger, instagram, sms).
Af behovsafdækningen blandt unge med en alvorlig lungesygdom - fremgår det, at lungesygdommen for de unge udgør en
normaltilstand og en central del af deres identiet og selvforståelse. Det udfordres dog dagligt i interaktionen med den ’raske’
omverden og dennes forståelse af, hvad der udgør et normalt
ungdomsliv. De unge kæmper derfor for at finde en balance
mellem på den ene side at passe bedst muligt på deres lunger
og på den anden side at leve et så normalt ungdomsliv som muligt. De må i denne proces konstant forhandle om og tilpasse
deres sygdom ind i forståelsen af et normalt ungdomsliv. Selvom behovsafdækningen viser, at de unge er rigtig gode til at
udvikle strategier til at navigere i disse forhandlinger, efterlader
det samtidig de unge med følelser af at være anderledes, utilstrækkelig, udfordret på egen identitet og uden for fællesskabet. Det betyder tilsammen, at de både oplever en følelse af at
være ladt alene med ansvaret for at håndtere ungdomslivet
med en sygdom samt en eksistentiel ensomhed, hvor de ikke
oplever at blive mødt med forståelse fra omverdenen.
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Bilag 3:
Udvikling af redskaber, rådgivning og
virtuelle fællesskaber
Lungeforeningen ønsker at være et relevant supplement til sundhedsvæsnet, som både skaber tryghed for
den lungesyge og aflaster systemet.
Udgangspunktet for projektet ’Fra ensomhed til livsmod gennem virtuelle fællesskaber ’ har derfor været at udvikle løsninger, der
hjælper den enkelte lungesyge til selv, og med støtte fra familie, venner og ligesindede, at håndtere sin lungesygdom i hverdagen.

Figur 2: Omsorgscirklen

1-1-2

Målet er at udvikle løsninger,
som gør lungepatienter i stand
til at håndtere ikke-medicinkrævende situationer fx vha.
tryghedsskabende redskaber
og støtte fra familie, venner
og ligesindede.

At færdes ude
påHjemmepleje
egen hånd

Venner og familie

Løsninger

Hospital

Patient / borger

Almen
praksis

Akut telefon
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De udviklede løsninger til voksne med KOL retter sig mod de forskellige kontekster, hvor
brugerne oplever behov for støtte:
	I løbet af livsforløbet - fx diagnose, tiltagende begrænsninger i hverdagen, arbejdsophør eller den
sidste tid før døden
	I hverdagen – fx når du færdes ude på egen hånd, rutinerne på en god og en svær dag og kontakten
med de vigtigste i dit liv
	Årets forløb – fx omkring jul, hvor det sociale samvær bliver svært og i de kolde og fugtige vintermåneder, hvor åndenøden er sværest og lungebetændelserne flest
Kontekstualiteten har haft et centralt fokus i projektet ud fra tanken om, at vi ikke blot skal gøre løsningerne tilgængelige for brugerne, men at vi har et ansvar for at hjælpe dem i gang med at bruge dem.
Ved at skabe en relevant kontekst, som brugerne kan genkende sig selv i, giver vi dem en hjælpende hånd til at tage redskaberne i
brug i deres hverdag. Teknologien giver os her en mulighed for at være til stede hos brugerne her og nu i deres eget hjem og bliver
et værktøj, hvormed vi skaber en interaktivitet mellem brugerne og Lungeforeningen, som faciliterer ibrugtagning af løsningerne.
Vi skaber således et incitament til at gøre brug af Lungeforeningens tilbud, også hos de mennesker, der er så hårdt ramt af deres
sygdom, at det kan være svært at magte at søge hjælp, støtte eller samvær med andre.
Alle redskaber kan ses og downloades på www.lunge.dk/hjælp

Figur 3: Redskabernes kontekst
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Brugerne har deltaget aktivt i grupperingen af redskaberne og valideret den kontekst, de er
sat ind i. I figur 4 nedenfor er visualiseret, hvordan vi har inddraget brugerne i processen med
at udvikle, iterere og kontekstualisere løsningerne. Samtidigt har processen med at gruppere og kontekstualisere redskaberne givet input til indhold og design af www.lunge.dk, som vi ønsker, skal fungere som et anker i den lungesyges hverdag.

Figur 4: Test og brugerinddragelse
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Redskaber og øvelser
Åndenødskort 1
For mennesker med KOL kan tanken om at færdes ude
på egen hånd skabe utryghed uanset om det drejer sig om en gåtur eller en
indkøbstur, idet mange frygter at opleve åndenød. Mange lungesyge risikerer
derfor at isolere sig i hjemmet i frygt for at opleve det åndenødsanfald, mens
de er ude. Denne isolation fører ofte til ensomhed. For at forebygge denne
ensomhed har Lungeforeningen lanceret redskabet ’åndenødskort’, der har til
formål at skabe tryghed, når den lungesyge færdes ude på egen hånd. Vi blev
ligeledes inspirerede til i samarbejde med fysioterapeut Lotte Pårup at videreudvikle en række åndedrætsøvelser. Disse gik fra blot at være beskrevet på
lunge.dk til at blive videobaserede øvelser.
Åndenødskort 1: ’Kan du hjælpe mig’ anvendes fx i supermarkedet eller på en
gåtur til at forklare forbipasserende, hvad de kan gøre, hvis man pludselig oplever et anfald af åndenød og ikke har luft til at tale. Kortets forside består af
råd til den hjælpende person, mens bagsiden er forbeholdt den enkeltes personlige behov.
Under testningen af kortet var deltagerne meget positive: ’Jeg har tænkt mig
at laminere åndenødskortet og have det i pungen sammen med mit buskort,
så jeg altid har det på mig, hvis jeg skulle få brug for det’. Med kortet på sig
blev det tydeligt, at deltagerne føler sig mere trygge, når de færdes ude på egen hånd, fordi de ved, at kortet giver mulighed for at
række ud efter hjælp. Deltagerne fremhævede også, at de videobaserede åndedrætsøvelser kunne hjælpe dem til at blive mere
trygge ved at færdes ude: ´Jeg bruger dem tre til fem gange om ugen… jeg bruger dem, som er inde på hjemmesiden… specielt den
med rygøvelsen synes jeg er rigtig god.´ En anden deltager fortæller, at hun særligt bruger øvelserne: ´Hvis jeg har det dårligt for at
få styr på vejrtrækningen.´ Med øvelserne i baghovedet har målgruppen tryghed til at færdes ude på egen hånd, da øvelserne skaber fokus og kontrol på vejrtrækningen. Brugen af de to redskaber giver målgruppen tryghed og dermed mod til at deltage i fysiske
sociale fællesskaber.
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Åndenødskort 2 & 3
En præmis ved at leve med en kronisk sygdom er, at kroppen konstant oplever symptomer, og derfor
er den lungesyge tvunget til at forholde sig til fx åndenød. For mange kan det virke ensomt, fordi familie og venner har svært ved at forholde sig til symptomerne, og derfor står patienten ofte alene med
håndteringen af sygdommen. I håbet om at hjælpe patienten med at håndtere symptomer som fx åndenød
har Lungeforeningen fremstillet ’åndenødskort 2’, der fungerer som en tjekliste til at minde patienten om,
hvad han/hun skal gøre, når de oplever åndenød. Her forklarer en af deltagerne, hvordan kortet har hjulpet hende
til at fokusere på tjeklisten, når hun oplever åndenød: ´Jeg står og mediterer med mig selv og siger slap nu fuldstændig af, det her
er ikke farligt, du står bare her lige så stille med din indkøbsvogn.´

I udviklingsfasen erfarede vi, at kortet også appellerer til pårørende, da ægtefæller til målgruppen påpegede, at tjeklisten kunne
’lære’ dem, hvordan de kan hjælpe til på sidelinjen, når ægtefællen med KOL oplever åndenød. Således fik vi sat ord på den ensomhed som også ægtefæller til mennesker med KOL kan opleve, fordi den pårørende ikke selv føler symptomerne og af samme årsag
har svært ved at begribe, hvordan de skal hjælpe den lungesyge ægtefælle og sig selv i situationer med åndenød. På denne baggrund har Lungeforeningen udviklet ’åndenødskort 3’.
Erfaringerne fra udviklingsarbejdet, bl.a. med udviklingen af åndenødskort 3, viser, at der er et stort behov for at udvikle redskaber og løsninger, der retter sig mod dialogen med de nærmeste pårørende om sygdommen og de begrænsninger, den påfører
hverdagen. Hvordan disse løsninger kan udformes så de imødekommer både den syges og den pårørendes behov er et stort
spørgsmål, som med fordel kan udforskes i et fremtidigt projekt.

•
•
•

Antal visninger Åndenødskort oversigtsside: 14.670
Antal visninger Åndenødskort:5.141
Antal downloads Åndenødskort: 4.613
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Guide: ’En god morgen’

For mennesker med KOL, der kæmper for at få vejret har det
store omkostninger i forhold til deres energiforbrug, hvorfor
mange ikke har overskud til aktiviteter uden for hjemmet. Med
manglen på energi i hverdagen er planlægning af dagens gøremål derfor
essentiel. Lungeforeningen har derfor udviklet guiden ’en god morgen’, som hjælper målgruppen med at prioritere og planlægge, hvad de bruger deres sparsomme energi på. En
respondent fortæller om hendes ´morgenritual´, som er inspireret af guiden: ´Der skal være fred
og ro til morgenritualet (…) Jeg skal tage min medicin inden jeg står op (…) det bliver faktisk en
god dag, hvis jeg får planlagt tingene.´ Ligesom respondenten, tog resten af deltagerne guiden
til sig med det samme, da de alle oplever mangel på energi i hverdagen. Ved at følge guiden og
planlægge deres morgener følte deltagerne, at de undgik at bruge deres sparsomme energi på
stress og åndenød om morgenen, hvorfor de oplevede at have overskud til fx at opsøge fællesskaber og derved undgå ensomhed.

Guide: ’Sådan kan du svare, når andre spørger til din sygdom’

For mange mennesker med KOL kan det være svært at forklare andre om sygdommen og dens
symptomer. Den manglende forståelse fra omverdenen kan få mennesker med KOL til at føle sig
meget alene med deres sygdom. For at skabe en bedre forståelse og dialog omkring KOL har Lungeforeningen udviklet guiden ’Sådan kan du svare…’, som leverer svar på ofte stillede spørgsmål
til mennesker med KOL. I projektforløbet blev det klart, at en stor del af målgruppen føler ansvar
og skyld i forhold til diagnosen KOL. En del pointerede, at omverdenen fortsat har en tendens til
at italesætte KOL som rygerlunger: ´Jeg tror også selvom jeg bruger de svar (fra guiden), så vil
folk spørge til om det er ´rygerlunger´ jeg har?´ Citatet sætter ord på respondenternes frustrationer, da de føler, at de stilles til ansvar for deres sygdom. Denne stigmatisering kunne med fordel
undersøges nærmere i et fremtidigt projekt.

Guide: ’På besøg med åndenød’

Det er svært at forestille sig, hvordan det føles at leve med en sygdom, der tager pusten fra dig.
Derfor har Lungeforeningen udviklet en guide, som forbereder pårørende på særlige hensyn de kan
tage forud for besøg af et menneske med KOL. Guiden kan endvidere bruges af lungepatienten til
at italesætte og påpege de behov, som vedkommende måtte have i interaktionen med sine pårørende. En respondent har brugt guiden til at gøre familien opmærksom på, at det er små ting, der
giver hende overskud til at besøge dem: ´Når jeg besøger min datter og svigersøn, så har de på forhånd flyttet deres egen bil, så jeg kan køre HELT op til døren´. Guiden skaber gode rammer for mennesker med KOL og deres pårørende at mødes i, hvorfor lungesyge får overskud til at søge sociale
fællesskaber.

Antal visninger for alle guides: 5.390
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Find ro i dig selv og din vejrtrækning
Psykolog Ingeborg Farver-Vestergaard var et af de første medlemmer af projektets referencegruppe. Lungeforeningen var forud for projektet blevet opmærksom på hendes arbejde med et
psykologisk behandlingsprogram om mindfulness-baseret kognitiv terapi som supplement til et rehabiliteringsprogram for KOL-patienter. Efter samtaler med Ingeborg stod det klart at behovet for at
lære at håndtere de fysiske symptomer på KOL, der var blevet afdækket i projektet, matchede dem, som
hendes patienter beskrev. Vi undersøgte derfor muligheden for at tilbyde det fulde behandlingsprogram til vores brugere. Af praktiske og økonomiske årsager var dette ikke muligt, men tanken om at tilbyde enkelte mindfulness inspirerede
redskaber til specifikke situationer i lungesyges hverdag tog form.
Lungeforeningen tog derfor kontakt til mindfulness practitioner og underviser Niko Grünfeld, der har omfattende erfaring med at
hjælpe andre patientgrupper med sygdomssymptomer med udgangspunkt i mindfulness. Over en periode på 8 måneder blev der
afviklet en brugerworkshop, tests og enkeltinterviews for dels at sikre Niko et dybt kendskab til målgruppen og dels teste indledende tanker og prototyper. I midten af 2015 blev en foreløbig side lanceret på www.lunge.dk/hjælp med de udviklede redskaber. I
slutningen af 2015 var det muligt for Ingeborg Farver-Vestergaard igen at bidrage med sin viden til projektet. Med udgangspunkt i
tankerne om redskaber målrettet de lungesyges hverdag blev der skabt en ny ramme for øvelserne, baseret på de nye erfaringer
fra Ingeborg Farver-Vestergaards forskning på Aarhus Universitetet. Øvelserne blev herefter relanceret i maj 2016. Til trods for at
øvelserne kun har været tilgængelige på hjemmesiden i en kortere periode, kan vi se at efterspørgslen er stor. Se screendump fra
siden med øvelserne i bilag 4.
Antal visninger af side med øvelser: 2383
Antal afspilninger af øvelser: 1371

Nye rådgivningsfunktioner
Baggrunden for afprøvning af rådgivningsmetoder har været de telemedicinske projekter, hvor vi løbende har haft mulighed for at
følge med i den udvikling og de erfaringer, der er blevet skabt på området. På denne baggrund har vi igangsat en afprøvning, hvor
vi har taget udgangspunkt i det, vi kan bidrage med som patientforening, nemlig hverdagslivsperspektivet. Vi har arbejdet med udgangspunkt i to overordnede kontekster for rådgivning (jf. figur 3):
Hverdagens rutiner
De store spørgsmål
Vi har afprøvet tre forskellige metoder til rådgivning af voksne med KOL, som er visualiseret i figur 5. Vi har anvendt Go to meeting
og Skype i afprøvningen.

Figur 5: Afprøvning af rådgivningsmetoder

Erfaringsindsamling fra
telemedicinske
løsninger

Pilotforløb –
grupperådgivning

Faglighed

Kontakt-form

Rådgiverfaciliteret
grupperådgivningsforløb

Præst

Bruger tilmelder
sig forløb

Individuel video
rådgivning

Ergoterapeut

Bruger
booker tid

Webinar-oplæg

Diætist

Bruger tilmelder
sig enkelt webinar

9

Gruppebaseret video-rådgivning
I samarbejde med hospitalspræst Tom Kjær har vi udviklet form og indhold i et gruppebaseret
rådgivningsforløb på platformen Go to meeting. Vi gennemførte først et pilotforløb med to sessioner med fastlagte temaer og derefter et forløb på fire sessioner med en løsere og mere deltagerstyret ramme. Tom Kjær fungerede som oplægsholder og facilitator gennem hele forløbet.
Spejling og genkendelse som fundament for dialog
Rådgivningsforløbet blev som udgangspunkt lanceret som et temabaseret forløb med faste overskrifter for hver gang,
men udviklede sig til at blive styret af de emner, som deltagerne havde på hjerte. Dette fordi det viste sig, at deltagernes behov var
at kunne tale om det, de havde på hjerte nu og her, og der ikke var behov for en høj grad af facilitatorstyring. Samtalerne bevægede sig mellem de hverdagsnære erfaringer som fx oplevelser med manglende forståelse fra andre mennesker, når de så, at man
havde et handicapskilt i bilen, men ikke så syg ud, til mere eksistentielle emner som overvejelser om døden, og det at acceptere sin
sygdom. Det tankevækkende var, at mange af de emner, som vi havde tænkt skulle bringes på banen af en facilitator, ofte blev
bragt op af deltagerne selv. Gruppedynamikken medførte, at der blevet taget andre emner op, end hvis det havde været en individuel rådgivning, da deltagerne spejlede sig i hinanden og satte tanker i gang hos hinanden, så der kom nye spørgsmål frem.
´Skulle jeg bare sidde og snakke med en rådgiver, ville jeg ikke få den samme dialog i gang. For han ville være et andet sted, end jeg
er. Han ville hele tiden skulle spørge ind til, hvorfor jeg har det, som jeg har det. Det er ikke det, man har behov for. Det er mere nogen, der siger okay, det kender jeg godt. For han kan jo ikke bruge noget af det, vi siger, i hans hverdag – for sådan har han det ikke.´
Henning, 58 år, svær KOL
Facilitatorrolle
Facilitatoren, i dette tilfælde Tom Kjær, fik dermed en mere tilbagetrukket funktion end først antaget. Hans rolle blev i høj grad at
skabe en ramme for det at være lungesyg som et menneskeligt vilkår – dvs. at han skabte en generalisering af de emner, der blev
talt om, som deltagerne kunne genkende sig selv i. Hans opgave blev at sikre, at den enkelte fik tilstrækkeligt rum i samtalen. Hvis
der enkelte gange var tilløb til belæring fra en deltager til en anden, var opgaven at medvirke til en opblødning gennem inddragelse af andre. Deltagerne fremhævede det som meget positivt, at facilitatoren havde en god fornemmelse for, hvornår han skulle
trække sig tilbage og lytte, og hvornår han skulle tage ansvar for at bringe et nyt emne på banen, komme med en humoristisk kommentar eller sætte samtalen ind i en menneskelig, eksistentiel ramme. De forbandt denne evne med Tom Kjærs faglighed som
præst, men var også åbne overfor, at det kunne være en anden faglighed, der faciliterede samtalen. Blot skulle vedkommende have en stor livserfaring og kunne tilsidesætte sit eget behov for at bidrage til samtalen, således at deltagerne oplevede, at det var
dem, der var i centrum for samtalen:
´Jeg føler jo ikke, at det er ham [Tom], jeg har snakket med i dag – og det er det, han evner. Det er det, man skal kunne evne.´
Bjarne, 56 år, svær KOL
Fortrolighed, nærvær og fællesskab
Der blev skabt en høj grad af fortrolighed allerede ved samtalernes start. Fortroligheden skyldtes dels at samtalen tog udgangspunkt i deltagernes eget hjem. De hjemlige rammer gjorde, at deltagerne oplevede selv at have kontrol over situationen, og at de
følte sig trygge i forhold til at åbne sig for hinanden:
´Hvis det havde været i virkeligheden, ude i det pulveriserende liv vi skulle mødes, så havde jeg nok ikke været så hurtig til at sige ja.
Her er jeg inde bag min egen skærm, så jeg styrer det selv. Jeg er mere tilbageholdende i virkeligheden, end jeg er på skærmen. Jeg
sidder jo hjemme i min egen stue.´
Jytte, 64 år, meget svær KOL
Det, at hjemmet var udgangspunkt for samtalen, gjorde, at fokus var på hverdagen og det hele menneske, og at samtalen var løftet
ud af en klinisk kontekst, hvor deltagerne ellers ofte ikke oplever, at de er hovedpersoner i en samtale eller har kontrol over, hvad
der sker.
Det, at deltagerne kunne se hinanden, var afgørende for, at der skabtes fortrolighed.
´Her kan vi snakke frit fra leveren, fordi vi ser hinanden i øjnene. Det, at vi kan se hinanden, giver en tryghed i, at de andre interesserer sig for det ,jeg siger. Vi kan se, at de andre er der, når de er der – sad hun i et telefonrør, kunne hun jo være helt væk.´
Henning, 58 år, svær KOL
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Den videobaserede form gjorde, at deltagerne måtte tage ansvar og hensyn på en anden måde end i en fysisk samtale. Det fordrede en anden opmærksomhed på, hvad de andre deltagere
sagde, for ikke at forstyrre lydbilledet, og var med til at skabe nærvær i kommunikationen.
En deltager satte ord på, hvordan hun oplevede at den særlige fortrolighed, der blev skabt adskilte sig fra
fysisk samvær og dialog i Facebookgrupper. Denne fortrolighed gjorde det muligt at fortælle sin historie:
´Jeg er ikke den, der render ud til Gud og hver mand og siger: Hej, her er jeg - her er min historie. Jeg er med i nogle KOL- grupper
på Facebook, og det er jeg rigtig glad for. Vi kan sidde og skrive til hinanden og få respons med det samme. Men det er ikke det rigtige alligevel. Det er for upersonligt.´
Jytte, 64 år, meget svær KOL
En anden deltager supplerede med, hvordan han oplevede, at der blev skabt et fællesskab, hvor deltagerne var nærværende i samtalen:
´Det, at kunne se folk, når man taler med dem, det giver et andet fællesskab. Man kan se ,at personen kigger faktisk på mig og lytter til det, jeg siger, og jeg lytter til det, de siger. Man er ikke i gang med at skrive indkøbsseddel til at skulle ud at handle bagefter.
Det er dejligt at få øjenkontakt.´
Peter, 56 år, svær KOL
Deltagernes væsentligste udbytte af samtalen var således dialogen med ligesindede om hverdagen med KOL – både på det hverdagsnære plan i forhold til hvad andre gjorde for at få hverdagen til at hænge sammen og det eksistentielle plan – hvordan de hver
især oplevede livet med en lungesygdom. Det skabte et fællesskab om sygdommen og en følelse af ikke at være alene med den.
´Det, at høre om andres hverdag – deres liv og deres problemstillinger – det giver mig noget. Vi er ikke ens med vores sygdom, men
vi har mange lighedspunker i forhold til vores hverdag – hvad vi kan holde til. Og så kan jeg se, at det ikke er mig, der er tosset – de
andre har det på samme måde. Så må det jo være normalt, at jeg også har det sådan.´
Peter, 56 år, svær KOL
´Det jeg mangler, det er faktisk sådan en samtale som den, vi har nu med andre, der har den samme sygdom. Mit nærmeste fysiske
netværk er på Fyn, så skal jeg med færgen. Så det er faktisk første gang, jeg snakker med nogen, som jeg gør med jer nu. Jeg kender ikke nogen omkring mig, jeg kan tale med. Den her snak er rigtig, rigtig god.´
Lene, 55 år, kender ikke sværhedsgrad af KOL

Individuel videobaseret rådgivning
Ergoterapeut Gitte Johannesen har afholdt individuel video-rådgivning, først via Skype, men da vi erfarede, at der var en barriere i
forhold til, at brugerne selv skulle oprette en Skype-konto, brugte vi også her platformen Go to meeting.
Her afprøvede vi, at brugerne kunne kontakte ergoterapeuten inden for et fast ugentligt tidsrum, uden forudgående aftale. Det viste sig imidlertid, at brugerne foretrak at lave en aftale med rådgiveren via email.
Ergoterapeuten rådgav om emner som fx accept af sygdom og dens begrænsninger, prioritering af energi og aktiviteter, træning,
åndedrætsøvelser. Tilbuddet blev lanceret under konteksten ’Hverdagens rutiner’ og forklaret som et tilbud om at kunne få mere
energi i hverdagen.
Det, at rådgiveren og deltageren kunne se hinanden, skabte en høj grad af tillid i den første samtale, som gjorde at rådgiveren ved
den opfølgende samtale kunne gå mere direkte til sagen. Samtidigt forbedredes kommunikationen idet, rådgiveren kunne se brugerens reaktion på det, hun sagde og derved fik en bedre forståelse for brugerens behov, som hun kunne målrette rådgivningen efter. En deltager fremhævede, at hun bedre kunne huske, hvad hun havde fået rådgivning til, end hvis det havde været pr. telefon:
´Til Skypens fordel, så har den sat sig bedre i min hukommelse end en telefonsamtale måske ville have gjort. Jeg kan huske Gittes
ansigt og omgivelserne, og jeg kan huske oplevelsen meget tydeligt, hvor en telefonsamtale mere bare er en snak. Det gør noget
hukommelsesmæssigt at få sat ansigt på.´
Lise, 62 år, svær KOL
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Rådgivningen blev opfattet som mere tilgængelig, fordi den kunne finde sted fra hjemmet.
Rådgivningen med ergoterapeuten handlede om håndgribelige og individuelle problemer som
fx: ´Jeg falder i søvn foran fjernsynet´ og ´Jeg bliver forpustet´. En deltager gav udtryk for, at hun oplevede det som en ekstraordinær mulighed for at få opmærksomhed på individuelle problemer:
´Det var dejligt at få den opmærksomhed. Det har været en rigtig god oplevelse. Fordi det var jo mig, der
var i centrum og mine problemer og problemstillinger, som er blevet brugt og ikke alt muligt andet.´
Lise, 62 år, svær KOL
Undervejs blev det klart, at målgruppen havde tekniske problemer i forhold til at tilgå Skype og selv med tilbud om teknisk assistance, og tilbud om at anvende den mere enkle platform Go to meeting, vendte de ikke tilbage på vores henvendelser. Rådgivningsforløbet efterlader en fornemmelse af, at mange ønsker rådgivning, men at der var en barriere i forhold til det tekniske setup. Da vi forgæves gennem flere kanaler har forsøgt at kontakte interesserede deltagere, kender vi ikke bevæggrundene for ikke at
være online på Skype eller hvorfor de ikke besvarede vores mails. Vi formoder, at der var en teknisk barriere, men det kan også
skyldes at ansigt-til-ansigt format føles intimiderende for nogle.
Med udgangspunkt i erfaringerne fra rådgivningsforløbet er der nedenfor formuleret et 4-trinsforslag til fremtidig kontakt med interesserede deltagere til rådgivning over Skype:
1.
2.
3.

4.

Interesseret deltager skriver mail til rådgiver indeholdende: navn og telefonnummer
Herefter ringer rådgiver til interesseret deltager for at aftale et rådgivningstidspunkt
På tidspunktet for rådgivningen ringer rådgiveren til deltageren, hvorefter rådgiveren telefonisk hjælper deltageren med at
tilgå Skype (alternativt kunne første rådgivningssamtale foregå over telefonen, for at opbygge tillid til deltageren, og derefter
lade anden samtale foregå over Skype).
Herefter startes rådgivningen over Skype

Alternativt kunne et bookingsystem til mulige interesserede også være en mulighed. Denne løsning kræver mange ressourcer indledningsvist, men vil til gengæld spare ressourcer, når den igangsættes.

Webinar-oplæg
I samarbejde med diætist Sabrina Vind Guldborg-Rasmussen udviklede vi under konteksten ’Hverdagens rutiner’ et webinar om
mad til KOL-patienter. I direkte forlængelse af webinaret og i de efterfølgende uger havde deltagerne mulighed for at stille individuelle spørgsmål til rådgiveren pr. mail og telefon.
I denne rådgivningsmetode er det oplægsholderen, der leverer et input, som kan igangsætte en refleksion hos deltagerne og hjælpe dem med at stille spørgsmål. På denne måde overlader vi det ikke til den enkelte at formulere et spørgsmål, da det ofte kræver
en viden at kunne formulere et spørgsmål. Vi præsenterer en ramme og giver deltagerne en viden, som de kan stille spørgsmål på
baggrund af. Vi guider dem ind i rådgivningen.
´Det er en fantastisk mulighed for at komme i gang med at stille spørgsmål - og få svar personligt eller kollektivt.´
Christian, 68 år, svær KOL
Deltagerne var meget begejstrede for formen og fremhævede det som en god metode til at få viden om sin sygdom, også på de
dårlige dage, hvor de måske ikke orkede at skulle forholde sig til andre mennesker, eller ikke følte de havde overskud til at gå ud. I
denne sammenhæng blev det fremhævet som en fordel, at man ikke kunne se hinanden, da man blot kunne deltage i den tilstand
man nu var i.
´Jeg kender en del mennesker med KOL i nabolaget, som jeg gerne ville lokke ud af stolen, fx til træning og meget andet, men de
har ikke fysikken til ret meget mere. Mange hænger på ægtefællen. Måske kunne dette her være en løsning for dem. For dem og for
de, der bor langt væk kunne webinarer være en stor hjælp.´
Christian, 68 år, svær KOL
Det blev klart, at et vigtigt element i rekruttering af deltagere og udvikling af webinar er at målrette webinaret til en specifik målgruppe. Da webinaret lægger mere op til en fast form og en mindre grad af deltagerinvolvering, skal det på forhånd sikres at præsentationen er relevant for de deltagere, der har tilmeldt sig.
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Forankring af rådgivningsmetoder
Afprøvningen af rådgivningsmetoder viste os, at der eksisterer et stort potentiale i at gå videre med
at tilbyde online rådgivning i de forskellige former. Vi vil derfor forankre viden og erfaringer fra de afprøvede metoder i vores eksisterende frivillige rådgiverteam. I det omfang, vi og rådgiverne har ressourcer til det, vil vi gå videre med at tilbyde webinarer og individuel videorådgivning. Afprøvningen viste imidlertid også at der er nogle udfordringer i forhold til det tekniske set-up, som skal afklares og at den indledende
kontakt og tekniske assistance til brugerne er afgørende for at de finder frem til tilbuddet. Derfor vil vi gerne arbejde videre
med at finde en bæredygtig løsning på dette.
I forhold til det gruppebaserede rådgivningsforløb kan formen med fordel afprøves på andre patientgrupper og pårørende. Lungeforeningen ser endvidere store potentialer i at udvikle rammerne for en patient-patient grupperådgivning, hvor en lungepatient faciliterer en grupperådgivning mellem flere lungepatienter.
Disse rammer vil bl.a. kunne inkludere:
•
•
•
•

Rekruttering af erfarne lungepatienter
Uddannelse af lungepatienter til facilitatorer (Lungeforeningen har erfaringer fra projekter hvor patienter uddannes til træningsinstruktører)
Udarbejdelse af redskaber og rammer der kan støtte i at facilitere samtalen (videoklip, stikordslister etc.)
Rammer for supervision og erfaringsudveksling mellem facilitatorer

På baggrund af de gennemførte forløb kan identificeres en række emner, som deltagerne får udbytte af at tale om i den gruppebaserede rådgivning, fx manglende forståelse fra omverdenen, skyld etc. Der kan på baggrund af de eksisterende erfaringer udarbejdes vejledninger og redskaber til at støtte den frivillige facilitator i at facilitere en dialog om disse emner. En udvikling af rammerne
for en patient-patient grupperådgivning er et stort ønske for os at gå videre med, men vil være et selvstændigt projekt.

Projektets app
Fra starten af projektet eksisterede der en erkendelse af, at mennesker med lungesygdom har brug for at have et rum, hvor de kan
finde samvær med ligesindede, på deres egne præmisser. Selv om Snak om Lunger kan imødekomme noget af dette behov, sker
dette asynkront, dvs. at der skal handles aktivt med et spørgsmål eller en kommentar, hvorefter der afventes et svar på denne, fra
en kendt eller ukendt anden bruger. Som erfaringerne voksede gennem fx vores test af den gruppebaserede rådgivning, stod det
klart at vi var nødt til at udvikle et redskab, som altid var til rådighed for den lungesyge og som kunne give en direkte respons på et
her-og-nu behov.
Gennem erfaringerne fra de telemedicinske stor-skala projekter, der blev afsluttet i løbet af 2015, stod det klart, at lungesyge med
den rette vejledning sagtens kan betjene en tablet. Lungeforeningen valgte derfor at sætte gang i et meget ambitiøst projekt om at
skabe en applikation, der ikke kun imødekommer brugernes behov, men som også i fremtiden vil passe ind i den kommende nationale telemedicinske udrulning frem mod 2019 som et supplement, der har fokus på hverdagslivet.
Appen har fået navnet ’Åndehullet’ efter tanken om, at det er dit rum som lungesyg, hvor du bliver forstået og kan være præcis
som du er, med de ressourcer og ikke mindst de tanker, der fylder din hverdag. Målet med Åndehullet er at hjælpe den lungesyge
til igen at føle værdi og betydning som menneske. Redskabet til dette er et forum, hvor de lungesyge i real-time kan dele deres egne sygdoms- og livshistorier og derved også opleve at kunne bidrage til andres liv.
Konkret tilbyder app’en, at mellem to og fem brugere kan mødes i et virtuelt samtalerum på deres egne præmisser og samtale om
det, de har på sinde. I en iteration der følger efter denne afrapportering, vil der blive skabt en tæt tilknytning til Lungeforeningens
lokalafdelinger og netværk, således at man kan se andre fra ens lokalafdeling og lokalområde markeret i menuen, når man er logget ind.
For at støtte op om ibrugtagningen og for at imødekomme de tekniske udfordringer, der følger med, når mange forskellige tablets
og mobiltelefoner skal bruge et nyt produkt, vil Lungeforeningen uddanne 25 superbrugere og ambassadører fra hele landet til at
hjælpe med udbredelsen af ’Åndehullet’. Derudover vil vi i efteråret 2016 være værter for 4 arrangementer rundt i Danmarks, hvor
interesserede har mulighed for at få hjælp og stille spørgsmål. Disse arrangementer vil blive delt realtime som webinarer, så interesserede kan følge med hjemmefra. Lungeforeningen ser et stort potentiale i at samarbejde med sundhedsfaglige om at udbrede
app’en og vi er allerede blevet kontaktet af flere sundhedscentre som gerne vil bidrage til den videre udviklings- og implementeringsproces.
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’Åndehullet’ vil blive testet og frigivet til udvalgte brugergrupper i små sprint frem til launch
af det nye www.lunge.dk i efteråret 2016, for at sikre at der sker en grundig forankring i Lungeforeningens netværk og for at Lungeforeningen kan lære af brugernes valg og ønsker for ’Åndehullet’.
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Ung-til-ung mentorordning
Som en indsats for at mindske den særlige oplevelse af ensomhed, som gør sig gældende hos de unge
med lungesygdomme, har vi, på baggrund af de unges egne forslag, udviklet og afprøvet en virtuel ung
til ung mentorordning, hvor den unge matches med en ældre lungesyg ung. Figur 6 visualiserer udviklingsog afprøvningsprocessen.

Figur 6: Afprøvning af ung-til-ung mentorordning

Research-fase: egne data samt sparring med andre organisationer:
Landsforeningen mod Spiseforstyrrelse og selvskade
Ungdommens Røde Kors
Ventilen
Hillerød Hospital app-projekt: Ung med diabetes

Ugentlige mentorsamtaler ml. mentor og mentee
(facetime, messenger, snapchat)

Ungdomsmedicinsk videnscenter
FNUG: Rheumabuddy

Rekruttering

Intromøde

Mentorsparringsmøde

Ud over behovsafdækningen blandt unge med lungesygdomme har denne udviklingsproces taget afsæt i en grundig research og
sparring med andre organisationer, som allerede arbejder med ung til ung-støtte, mentorskab og apps til kronisk syge unge.
For at sikre at mentorordningen er en relevant indsats for de unge med lungesygdomme, har vi i udviklingsprocessen særligt fokuseret på, hvordan relationen mellem to unge, som deler det samme grundvilkår at være lungesyg, skabes og udvikles, og herunder
hvilke rammer, redskaber og matchingkriterier, der skal indgå i denne relation, samt hvorledes mentorerne skal klædes på med uddannelse og løbende støtte og supervision.
Udviklingen af mentorordningen har derfor taget afsæt i to mentor-mentee-par, som efter et intromøde, hvor der bl.a. blev udformet en mentoraftale og et forventningsgrundlag, ugentlig har mødtes på de sociale medier.
Igennem hele forløbet har de unge været tilknyttet en kontaktperson fra Lungeforeningen, som ugentligt har haft kontakt med
hver enkelt deltager og derudover har kontaktpersonen også stået for at facilitere intromøde såvel som et mentormøde, hvor de
to mentorer havde mulighed for at udveksle erfaringer.
Lungeforeningens rolle som kontaktperson har vist sig at være af stor betydning for de deltagende mentorer og mentees, som giver udtryk for den tryghed der ligger i, at have en kontaktperson man altid kan kontakte og som en fortrolig person kender til hver
enkelts historie.
’Du er jo ligesom indforstået, som en del af denne treenighed og fællesskabet…og du kender vores baggrund’
Julie 24 år, mentor
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Afprøvningen har vist, at det, at ordningen er en ung-til-ung relation, er særligt relevant for
de unge mentees, som understreger vigtigheden af, at mentor kan relatere til den hverdag og
de problemstillinger, som den unge oplever. Samtidigt betyder det, at mentor og mentee begge er
lungesyge, at der er en fælles forudgående og grundlæggende forståelsen mellem mentor og mentee,
som etablerer en umiddelbar tillidsfuld og tryg relation, hvor det er legitimt at tale om ting, som man ikke kan tale med andre om – enten fordi det er svært for modparten at forstå eller fordi man ikke ønsker at
vække bekymring. I relationen mellem mentor og mentee skabes et rum med mulighed for at komme ud med
sine tanker, følelser og oplevelser – og dermed mulighed for at mindske oplevelsen af at være ladt alene med sygdommen.
´Man snakker om noget, man normalt ikke taler med folk om… det giver en tryghed at der er intern forståelse fra starten af´
Julie 24 år, mentor
Samtalerne mellem mentee og mentor har et særligt fokus på det hverdagsnære liv og de udfordringer de unge oplever med bl.a.
venner, uddannelse, forældre. Her har de unge – mentor såvel som mentee – oplevet af få nye refleksioner på eget liv. De unge,
der er mentees, oplever at have fået kontakt til en anden ung, som de har tillid til og hvis erfaring de kan trække på, når de oplever
udfordringer i hverdagen med en lungesygdom.
´Jeg er så glad for at have fået Julie, det er som om at man har en god ven, man ikke ser, men som man ved en masse om!´
Silja 16 år, mentee
Omvendt oplever mentorerne at det er deres opgave at støtte, opmuntre og vejlede deres mentees i hverdagslivet på baggrund af
deres egne erfaringer, hvilket giver dem en oplevelse af at gøre en forskel for et andet menneske samtidigt med, at de får nye perspektiver på deres egen hverdag.
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Bilag 4:
Innovativ og brugercentreret
udvikling af www.lunge.dk
Udgangspunktet for Lungeforeningens ønske om at få en opdatering af hjemmesiden www.lunge.dk var, at den med sine over
4000 emnesider, hverken kommunikerede tidssvarende til brugerne eller var gearet til en fremtid med flere såkaldte ’mobile devices’. Hjemmesiden har været under konstant udvikling i projektets levetid og dette vil kulminere, når Lungeforeningen i efteråret
2016 går i luften med en ny, responsiv hjemmeside. Vi har på den nye side valgt at zoome helt ind på vores hovedmålgruppe som
er lungepatienter og deres pårørende.
Billederne neden for viser et screenshot af øvelserne ’Find ro i dig selv og din vejrtrækning’, som de ser ud på den nuværende
hjemmeside og som de kommer til at tage sig ud på den nye hjemmeside i efteråret 2016.
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Bilag 5:
Udbredelse og fremtidsvision
Som nævnt i rapporten skriver Lungeforeningen sig med projektet ’Fra ensomhed til livsmod gennem virtuelle fællesskaber’ sig ind i en større samfundsmæssig agenda, der sætter fokus på at bekæmpe ensomhed
og skabe mere lighed i sundhed.
Folkebevægelsen mod ensomhed er et af de største tiltag, som lige nu sætter fokus på at tilbyde fællesskaber til de danskere, der
føler sig ensomme. Folkebevægelsen mod ensomhed er en bred ensomhedsbekæmpende indsats, der tager udgangspunkt i et videnskabeligt godkendt skema til at måle ensomhed (UCLA-3), som viser at mere end 210.000 voksne danskere er ensomme. For at
mindske denne ensomhed opfordrer Folkebevægelsen danskerne til at række hånden ud til deres nabo og bryde tabuet omkring
ensomhed – bl.a. gennem initiativet ’Danmark spiser sammen’, som sætter fokus på det fællesskab, der skabes omkring måltidet.
I Lungeforeningen har vi arbejdet med den specifikke ensomhed, der kan opstå, når man lider af en lungesygdom og de fællesskaber, der kan skabes med udgangspunkt i lungesygdommen. Vi tror på, at den kvalitative forståelse for det enkelte menneskes livsverden, er det bedste udgangspunkt for at skabe en relevant indsats.
Vores arbejde gennem flere år har givet os en unik indsigt i den ensomhed, der opstår når man er lungesyg. Undersøgelsen ’Palliativ indsats til KOL-patienter’ gav os allerede i 2013 den første dokumenterede og dybdegående indsigt i, hvordan det opleves at have svær til meget svær KOL. Undersøgelsen viste en ensomhed, som både var social og eksistentiel i sin form.
Med en bevilling fra VELUX FONDEN fik Lungeforeningen mulighed for at komme endnu dybere ned i forståelsen af den ensomhed,
som kan gøre sig gældende for voksne med KOL og unge med lungesygedomme. Vi har derfor kunnet gøre en indsats for at mindske ensomheden hos disse mennesker og skabe bedre muligheder for, at de kan indgå i sociale fællesskaber.
Et fundament af solid viden
Projektet er funderet i en dyb faglighed fra forskning, undersøgelser og rådgivning om lungesygdomme. Baseret på et stærkt fundament af sundhedsfaglig viden, antropologi og brugerentreret design har vi derfor haft mulighed for at arbejde med ensomhed og
fællesskab på de lungesyges præmisser og med udgangspunkt i deres behov. Den erfaringsnære forståelse af, hvordan de mennesker, der lever med en lungesygdom oplever ensomheden, og hvordan vi kan hjælpe med at mindske den, har værende styrende
for projektet hele vejen igennem. Vi tror på, at det er denne dybdegående forståelse for og indsigt i de lungesyges liv, som har
gjort det muligt for os at arbejde med at udvikle indsatser, der fremmer forståelsen og styrker de mellemmenneskelige relationer,
der er afgørende for, at et menneske oplever at kunne indgå i sociale fællesskaber.
Udbredelse og udvikling
Kort inden projektets opstart lykkedes det Lungeforeningen i 2013, via en ganske stor arbejdsindsats, at formulere ”Argumenter
for en national, forpligtende indsats på lunge- og allergiområdet” - et dokument bygget på konsensus mellem patientforeningerne
og de faglige og videnskabelige selskaber på området.
Da projektet startede op i 2014 hed vi Danmarks Lungeforening. Lungesagen har været i en rivende udvikling siden da, og de sidste
to års begivenheder tæller bl.a. en fusion, hvor to lungeforeninger, Danmarks Lungeforening og LungePatient.dk, blev til Lungeforeningen.
Det politiske gennembrud, som Lungeforeningen har oplevet siden 2013, har bl.a. igangsat en national lungesatsning på Finansloven i november 2015 med 250 mio. kr. til udmøntning i perioden fra 2016-2019. Midlerne er afsat til et kompetenceløft i almen
praksis, en KOL-kampagne og en styrket tidlig opsporing af KOL i kommunerne et undersøgelsesprogram for børneastma, en forløbsplan for KOL og en national udbredelse af telemedicin.
Lungeforeningen har involveret sig i og påvirket det telemedicinske område tæt de sidste fem år, ud fra de lungesyges positive feedback om, at telemedicin giver dem følelsen af, at nogen tager ansvar for dem og en følelse af tryghed og mere kontrol over deres sygdom. I 2013 tog Lungeforeningen initiativ til at etablere et telemedicinsk netværk for sundhedsfaglige, der fungerer som et
anker for de telemedicinske projekter, der har fundet sted i landets regioner og kommuner. Netværket tæller i dag ca. 90 sundhedsfaglige medlemmer.
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Vi bidrager dermed i dag aktivt til lungesatsningens indsatsområder og implementering. Danske Patienter har udpeget Lungeforeningen til følgende arbejds- og styregrupper i regi af Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen:
•
•
•
•
•

Følgegruppe for initiativer vedr. kronisk sygdom (FIKS)
Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom
Følgegruppe for målrettet tidlig diagnose og udredning af astma hos børn og unge
Styregruppe vedr. vejledende sundhedsfaglige retningslinjer for telemedicinsk behandling af borgere med KOL
Arbejdsgruppe vedr. udrulning af telemedicinsk behandling af borgere med KOL

Vi bidrager med vores viden bl.a. fra de antropologiske studier og brugerentreret design i projektet samt vores rådgivningsservice
og vores generelle viden om de behov, vi har identificeret hos borgere med KOL. Indsatsen er strategisk vigtig for Lungeforeningen
og sundhedsvæsnet, da det giver mulighed for at inddrage viden om patienterne og pårørendes behov og liv med lungesygdomme.
Projektet Fra ensomhed til livsmod gennem virtuelle fællesskaber har spillet en vigtig rolle i forhold til netop at sætte fokus på
hverdagslivsperspektivet, og her har timingen med udvikling af telemedicinske løsninger til KOL-patienter været optimal. Projektet
har givet os mulighed for at italesætte behovet for et hverdagslivsperspektiv hos politikere, kommunale samarbejdspartnere, udviklere af løsninger til telemedicin etc.
Figur 7 visualiserer, hvordan udbredelsen af projektets resultater og løsninger er sket på flere niveauer.
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Figur 7: Projektets udbredelse og påvirkning af sundhedssystemet
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Frivillige opgaver
Stadig flere engagerer sig frivilligt i Lungeforeningen, og især har vi oplevet en stor stigning i
vores mange lokale netværksgrupper, der i 2015 nåede op på 90. Netværkene har haft og vil fortsætte med at have en stor betydning i fremtiden med udredelse af værktøjer og sociale, virtuelle fællesskaber fra projektet. Vores meget engagerede frivillige vil gerne bære løsningerne ud til andre.
Deres frivillige arbejde bidrager derfor til, at vi kan gøre en endnu større forskel i at forbedre livet for mennesker, der lever med en lungesygdom tæt inde på livet. Frivillige bygger bro mellem mennesker og tager ofte fat i den ensomhed, der kan være forbundet med at leve med en kronisk sygdom.
Det gælder om at finde et fornuftigt niveau for rammer, forventningsafstemning og fælles mål, som giver de frivillige plads til at
udfylde den rolle, de ønsker. De frivillige vil gøre en forskel – uden om bureaukrati og stive systemer – de vil løse konkrete opgaver. Mange kommuner over hele landet rekrutterer også frivillige til en lang række konkrete opgaver, og er derfor nogle steder blevet konkurrenter med foreninger om den frivillige arbejdskraft.
I Lungeforeningen løser vi denne udfordring ved at vores lokalafdelinger og netværk har held med at gå i samarbejde med kommunen om at løse opgaver. Og værktøjerne og de virtuelle løsninger fra projektet ’Fra ensomhed til livsmod gennem virtuelle fællesskaber’ vil også tilbyde muligheden for at vores frivillige kan engagere sig som ambassadører og ´vejledere´ i de enkelte løsninger.

Hvor er vi nu og hvad drømmer vi om de næste fem år?
Projektet ’Fra ensomhed til livsmod gennem virtuelle fællesskaber’ har været en central del af rejsen til større, politisk indflydelse
og har både været med til at forme og taget form af den udvikling Lungeforeningen har gennemgået de sidste to år:
Nøgletal fra 2015
I 2015 oplevede Lungeforeningen en markant vækst:
•
•
•
•
•

Medlemstallet steg med 73 % til knap 16.000 i 2015
Lungeforeningens netværk steg til 90 fordelt over hele landet. I 2015 åbnede vi 29 nye netværk
Vores lokalafdelinger steg fra 15 til 19
I 2015 fik Lungeforeningens rådgivere knap 1.000 henvendelser fra lungepatienter og pårørende Det var over 200 flere end i
2014
Ved udgangen af 2015 havde vores nyhedsbrev 45.000 modtagere

Projektet ’Fra ensomhed til livsmod gennem virtuelle fællesskaber’ har hjulpet os med at bygge en solid platform, hvorfra vi nu kan
komme til stede for det store antal lungepatienter i Danmark. Vi står overfor at skulle implementere, men også fortsat udvikle, nye
og innovative måder at facilitere relationer og fællesskaber mellem mennesker, så de kan leve et betydningsfuldt liv, selvom de er
syge i deres lunger.
Netop den mellemmenneskelige relation, som tager udgangspunkt i mennesket og de fælles erfaringer mennesker kan have med
en given livssituation, som fx åndenøden ved en lungesygdom, har fået et større fokus i vores arbejde - frem for selve diagnosen.
Vi ønsker at præge og påvirke sundhedsvæsnet til i højere grad at tage hverdagslivsperspektivet med i helhedstænkningen omkring
patienten sammen med patientforeningen, hvilket vi er klar over i sig selv er en stor ambition. Se figur 8.
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Figur 8: Samarbejde med sundhedssystemet
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Vi har i projektet Fra ensomhed til livsmod gennem virtuelle fællesskaber fået mulighed for at gøre det, som mange taler om - at
sætte mennesket/borgeren/patienten i centrum forindsatsen. Vi er endda gået skridtet videre og har bevæget os fra retorik til
handling ved at skabe konkrete forandringer for indsatsen med lungesygdomme - med udgangspunkt i deres behov.
Vi befinder os dog i en alvorlig situation. Børn og unge med lungesygdomme kan have psykiske og sociale vanskeligheder, de kan
ofte ikke deltage på lige fod i sport og leg, og bliver dermed tilbagetrukket med en negativ effekt på selvværdet. Danmark har
Europa-rekord i dødsfald af KOL, KOL er den hyppigste enkeltårsag til akutte indlæggelser og den sygdom, der bidrager mest til den
samlede ulighed i sygelighed og dødelighed i Danmark. Der er derfor behov for, at vi også i de kommende år tager nogle afgørende
skridt på lungeområdet.
De seneste år har budt på store landvindinger inden for lungeområdet, men vi står over for en stor opgave med at skabe en økonomisk bæredygtig Lungeforening, der i mange år fremover kan være til stede for alle de mange hundredetusinde danskere, der lever
med en lungesygdom tæt inde på livet.
Vi vil derfor fortsat arbejde engageret og ansvarligt med at forankre og udvikle de resultater, vi har skabt i projektet i vores organisation, men også gøre en stor indsats for at søge nye strategiske samarbejdspartnere og fortsætte samarbejdet med strategisk
tænkende fonde, der kan hjælpe os videre med det arbejde.
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Dette betyder, at Lungeforeningen især omkring et af de meget innovative værktøjer - den
nye app – har noget helt konkret at gå i dialog med potentielle samarbejdspartnere om, dels
som et bidrag til deres projekter, og dels for at sikre app’ens forankring i Lungeforeningen fremadrettet.
En åbning for nye samarbejder med Lungeforeningen vil derfor være af vital vigtighed for at kunne drifte
og videreudvikle projektets redskaber generelt - men i særdeleshed vigtigt for app’en Åndehullets vedkommende.
Vi er ikke i tvivl om, at vi med online redskaber, rådgivning og fællesskaber kan mindske ensomheden og højne livsmodet for både
unge og voksne, der lever med en lungesygdom. Nu står vi overfor den store opgave med at nå ud til brugerne. Og det skal ske i
samarbejde med sundhedsvæsnet. Fordi brugerne – de er klar til at tage løsningerne til sig:
´Jeg synes, tilbuddet er interessant, også fordi man vælger her at afprøve de mulige live kommunikationsløsninger via computeren
og internettet. Her kan man deltage hjemmefra via egen computer og internettilkobling. Det smager lidt af futuristisk nørderi, men
er altså ikke videre svært. Man skal lige over dette punkt, at vove at prøve, at være med. Alle med bare lidt overskud kan. […] Måske skal lige nævnes, at jeg har ikke haft noget som helst at gøre med projekterne, som Lungeforeningen her starter op. Jeg er blot
positiv interesseret i at man gør det. Jeg ønsker Lungeforeningen og deltagerne alt mulig held med projektet.´
Opslag fra bruger i facebookgruppen ’Sjældne Lungesygdomme’ efter lancering af online rådgivning i Lungeforeningens nyhedsbrev.

Projektet er blevet realiseret i et frugtbart samarbejde mellem en lang række
vigtige interessenter og samarbejdspartnere.
Yderligere oplysninger om projektet kan fås hos:
• Projektleder Magnus Løvendal Bendtsen
• Antropologerne Marie Gade Husted, Lena Lykke Jørgensen og Heidi Hoelgaard Jensen
www.lunge.dk

Juni 2016

Sagsnummer VELUX33558

23

