
Når kronisk sygdom ikke kan standardiseres

Mette Maria Skjøth 
Projektleder, PhD
Center for Innovativ Medicinsk Teknologi
Odense Universitetshospital



Kronisk tarmbetændelse

Der skønnes at være 8.000-10.000 patienter i Region Syddanmark med 

kronisk tarmbetændelse (chronic inflammatory bowel disease, IBD).  

Sygdommen kan ramme alle aldersgrupper, men debuterer hyppigst i 

20-30 årsalderen. Kronisk tarmbetændelse er uhelbredelig og kræver 

livslang behandling og kontrol på specialiserede hospitalsafdelinger.



PRO på Patientens Præmisser

Formålet med projektet er at er at sikre patienter med kronisk 
tarmbetændelse:

• en høj grad af viden om eget sygdoms- og behandlingsforløb, 

• understøtte egenomsorg 

• kvalificere den sundhedsfaglige indsats i forhold til denne patientgruppe. 

Projektet sigter mod at reducere forværring i patientens tilstand, forebygge 
indlæggelse samt øge livskvalitet. 



PRO på Patientens Præmisser

• Der er 2000 årlige nystartede patienter i behandling for kronisk 
tarmbetændelse i DK som følges på sygehuset

• Patienterne kommer hver 6-8 uge til behandling som varer mellem 45 
min-1,5 time

• Der skal være taget blodprøver og eventuelle afføringsprøver optil 
behandling

At have kronisk tarmbetændelse betyder for de fleste 
diarré, smerter, træthed og begrænsninger i 

hverdagens gøremål !!



Forløb
• Mange forskellige slags behandlinger
• Kan ikke huske hvornår hun skiftede og 

hvorfor
• Kommer til behandling hver 8. uge
• Skal have taget blodprøver inden 

behandling

Mød Maria
• 35 år
• Kronisk tarmbetændelse i 15 år
• Mand og to børn
• Arbejder på kontor
• Løber i sin fritid



Maria synes ikke hun har det 
godt, hun er træt, går på 
toilettet mange gange dagligt, 
men har svært ved at få et 
overblik og det påvirker 
arbejde, hjemme desuden er 
det længe siden hun har 
været ude og løbe 



Nyt modul i Mit sygehus

• Et modul i Mit Sygehus, udviklet gennem co-creation

• 900 patienter inkluderet på de første 14 uger

• Patienter hvor sygdommen fylder mest i hverdagen bruger appen mest



Mine registreringer



Individuel monitorering

• Relevante symptomer
• Begivenheder personlige
• Visninger, grafik
• Individuelle notifikationer
• Deling ved behov/aftale
• Tracking af sammenhænge
• Indsigt til egenomsorg



Individualiseret behandling ved anvendelse 
af egen-monitorerings data fra en app?

• Øget kommunikation mellem patient og personale
• Udgangspunkt i det individuelle og vigtigste for patienten
• Alle har ikke samme behov
• Personale er opdateret inden patienten modtages
• Èn brugerflade for patienten(app) og én for personalet (EPJ)
• Større forståelse for egen sygdom = øget egenomsorg

What’s in it for me?
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