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• PDF dokument udgivet siden 2002 på 
www.sundhed.dk

• Har til formål at sikre kvalitet og ensartethed i 
diabetespleje og behandling i Region 
Syddanmark

Projektbaggrund

• 83 %  besværligt at finde hurtigt frem til 
nødvendig information

• 91 %  relevant at konvertere håndbogen fra 
PDF til mobilapplikation

Om:

Brugerundersøgelse:



Vision

Være det første ‘point-of-care’ værktøj, medarbejderen anvender, når der opstår 
spørgsmål før/under/efter mødet med patienterne og borgerne.

Sikre større compliance i anvendelse af opdateret ‘best-practice’ viden og 
kliniske retningslinjer.

Motivere og inspirere medarbejderen til at ville lære, og 
herigennem sikre løbende kompetenceudvikling.

Ultimativt – udvikle og understøtte kvalitet i behandlingen 
på diabetesområdet i både Primær og Sekundær sektor.
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Help

Diabeteshåndbogen som mobilapplikation skal:



Tværsektorielt & tværfagligt 
udviklingssamarbejde

Kliniske 
diætister

Fod-
terapeuter

Fysio-
terapeuter

Sygeplejersker

Almen 
praksis

Sosu
assistenter

• Sundhedsfaglige medarbejdere fra 14 
Syddanske kommuner

• Diabeteskoordinatorer i Region 
Syddanmark

• Diabetesudvalget i Region Syddanmark 
(DURS)

Appen er udviklet af SDCO
i samarbejde med:



Brugerinddragelse

Kvantitativ/kvalitativ fakta & 

inspirations-indsamling om 

brugen af diabeteshåndbogen

Fakta

Inddragelse af brugere til 

idegenereringsworkshops og 

udvikling af agile bruger-

fortællinger [user stories]

Idéer

Udvikling af prototype og 

feedbacksessioner på design 

og funktionalitet

Prototype

Brugerworkshop for 

konceptudvikling på design & 

funktionalitet med afsæt i 

bruger-fortællinger

Koncept

Udvikling af app med løbende 

iterationer af  test og feedback

Udvikling



Agilt design – drevet af brugerfortællinger

Som <Rolle>

For at <Fordel>

Vil jeg<Mål>
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”Som SOSU assistent I 
hjemmeplejen…

…vil jeg hurtigt kunne 
afdække symptomer & 

guides til korrekt handling…

…for at kunne hjælpe en 
borger med højt eller lavt 

blodglukose.”

• Type-ahead søgefunktion

• Quick-guides

• Infografik



Alt om diabetes appen

Er en brugervenlig, støttende og tidsbesparende mobilbaseret 
løsning, med øje for kernefunktionen; at formidle hurtig adgang

til nødvendig information, videnog ’best-practise’
på diabetesområdet.



Alt om diabetes appen

Klinisk
vejledning

Quick guides
& infografik

Understøttet af
foto & video


