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Borgerinddragelse
Problemanalyse

● Stort fokus på inddragelse i Danmark og internationalt

● Stort fokus på digitale løsninger i sundhedssektoren 

● Bedre behandlingsresultater og højere tilfredshed

● Indikationer på sammenhæng mellem inddragelse og trivsel



Lænderygsmerter
Problemanalyse



Manglende borgerinddragelse og mulig løsning 
Problemanalyse

● Borgere med lænderygsmerter inddrages sjældent 

● Fysioterapeuter: mangel på konkrete digitale redskaber 

● Politiske visioner og kliniske retningslinjer >< klinisk praksis 

● PRO kan facilitere inddragelse 

○ Divergerende fund og uklare konklusioner



Formål

Formålet er at undersøge om en app med PRO kan øge graden af 

borgerinddragelse og trivsel for borgere med lænderygsmerter i et 

rehabiliteringsforløb.



Metode

● Individuelle interviews med borgere (n = 6)

● Fokusgruppeinterview med fysioterapeuter (n = 6)

Kvalitativ databearbejdning: 

● Systematisk tekstkondensering af Malterud 



Appen Mira



Resultater - Borgernes oplevelse med Mira



Citater fra borgerne

“Fyssen er meget grundig og meget informativ om, hvad hun tænker. Både om min situation og hvad vores plan 

kan være fremadrettet. Så ja, jeg oplever i høj grad at blive inddraget.” (Lone)

“Det var jo lettere at snakke om det, der var sket inden for den sidste uge. Fordi vi havde et fælles 

udgangspunkt at køre efter.” (Sanne) 

“Ud fra grafen forstår man, hvad årsagen egentlig er til, at kroppen slår ud.” (Michael) 

“Jeg har følt mig set af fysioterapeuten. Jeg ved ikke om det direkte er Miras skyld.” (Helle) 



Resultater - Fysioterapeuternes oplevelse med Mira



Citater fra fysioterapeuterne 



Konklusion

● Både borgere og fysioterapeuter oplevede, at en app med PRO havde 

flere fordele som redskab til inddragelse, men fysioterapeuterne 

oplevede kun dette for en mindre gruppe af ressourcestærke borgere.

● Borgere og fysioterapeuter oplevede ikke, at en app med PRO påvirkede 

graden af trivsel.


