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Produktet 

MinVej-platformen omfatter: 
 
1) Et website – MinVej.dk:  
 

• Websitets information er nedbrudt i små tekstenheder.  
• Enkeltstående informationer, eller bundter af information, kan deles pr. e-mail. I e-mailen er 

et link til en webside på MinVej.dk. Siden indeholder de, af afsenderen, udvalgte 
informationer.  

• Du kan som afsender af information også indsætte et link eller en QR-kode på dit 
papirmateriale. Link eller QR-kode (scannet på smartphone) giver, ved et enkelt klik, 
modtageren adgang til en webside på MinVej.dk med de, af afsenderen, udvalgte 
informationer.  

• Enkeltstående informationer – eller bundter af information – kan udskrives. Løse papirark 
kan samles og udleveres i samlemappe.  

• Behandleren kan lave sine egne info-pakker med udvalgt information, fx depression, 
diabetes 2, medicintilskud, motion… Infopakken kan gemmes, skrives ud – eller sendes 
med e-mail til patienten. 

 
2) En del af websitets indhold er input fra en lille gruppe patienter og pårørende. Der tilknyttes en 

åben facebook-side til gruppen. Her kan gruppens medlemmer komme med indlæg og svare 
på andres kommentarer på deres indlæg. Gruppen er primært til bruger-til-bruger 
kommunikation. Kommunikation er moderator – og sørger for faglige indspark, hvor det er 
relevant. Moderator kan også stille spørgsmål med henblik på at få brugernes vinkel på 
aktuelle emner. Facebook-siden lanceres sideløbende med websitet – i første omgang på 
forsøgsbasis. 
 

3) Papirfoldere (endnu ikke færdige). Der laves 3 foldere til patienter (svarende til de 3 faser) 
samt en folder til pårørende. Der laves også en folder om MinVej.dk.  

 
4) Digitale værktøjer for brugeren – en logbog, en kalender og en kontaktliste. Disse kan brugeren 

få adgang til via sin smartphone. Der er til formålet udviklet en web-applikation til android og i-
phone.  
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Introduktion til materialet 
Omdrejningspunktet i MinVej-materialet er en grafisk model af patientforløbet, der er opdelt i tre faser – 
illustreret som tre cirkler: Før, under og efter behandling1. 
 
Den grafiske model visualiserer sammenhængen mellem ’behandling af sygdom’ og ’fremme af sundhed’, 
som to ligeværdige sider af det at komme sig over psykisk sygdom. 
 

Patientforløbet som bærende struktur 

’Brug for hjælp?’ 
Under fase 1 er der information om, hvor, hvornår og hvordan, du kan søge hjælp. Et vigtigt budskab er, at 
du skal søge hjælp, også ved første tegn på psykisk sygdom. Informationen bidrager til 
forventningsafstemning – bl.a. i forhold de forskellige roller, egen læge, akutmodtagelse, sygehus, 
socialpsykiatri samt lokal- og døgnpsykiatri spiller i løbet af patientforløbet. 
 
 
’Behandling af sygdom’ 
Under fase 2 er der en beskrivelse af det psykiatriske patientforløb. Forløbets delfaser svarer til 
standardelementerne i de psykiatriske pakkeforløb. Budskabet er at behandling ikke behøver føre til 
sygemelding, indlæggelse og stigmatisering. Formålet er i høj grad også at afstigmatisere, det der sker i 
psykiatrien.  
 
Informationen er tilpasset pakkeforløbets delelementer – og dermed sundhedspersonalets hverdag – så det 
er let at bruge. Fx – materiale, målrettet udredningsdelen og materiale, målrettet KRAM-screening. 
 
 
’Forebyggelse af sundhed’ 
Under fase 3 er der information om, hvad patienten selv kan gøre for at komme sig over eller forebygge 
psykisk sygdom. Budskabet er at psykisk sundhed er mere, end behandlingen af sygdom.  
 
Udgangspunktet er regionens sundhedsvision: Du tager ansvar for din sundhed. Sammen tager vi ansvar for 
din sygdom.  
 
Sundhedsdelen af Min Vej bygger imidlertid på er en netværkstilgang, frem for en individualiseret tilgang, til 
sundhedsfremme: Sundhed er ikke kun patientens eget ansvar. Patientens netværk i dagligdagen – fx 
pårørende og arbejdsplads – kan også støtte op om rammerne for patientens psykiske sundhed. Derfor er 
der også fokus på psykisk sundhed i platformens pårørende-materiale. 
 
Psykisk sundhed – eller blot sundhed – defineres ud fra en helhedsorienteret tilgang som noget, der bygger 
på en sund psyke, krop og hverdag: 
 

• Under overskriften ’Sund psyke’ ligger e-psykoedukation, logbog, selvhjælp og mindfulness.  
• Under ’Sund krop’ ligger der information om livsstil og psykisk sygdom, relateret til kost, rygning, 

alkohol og motion. Fokus er på små skridt, frem for store livsstilsændringer. 
• Under ’Sund hverdag’ ligger information om beskæftigelse, stress og netværk. 

 

                                                 
1 Modtagerorienteret kommunikation betyder, at vi tager udgangspunkt i modtagers situation, forudsætninger 
og behov – og patienten ser sit forløb, som noget, der starter allerede med de første tegn på sygdom og ikke 
nødvendigvis slutter med udskrivelsen. Også forretningsstrategisk giver det god mening at dække 
informationsbehovet i hele forløbet: Vores målgruppe er også i fase 1 og 3 – før patienten fx bliver så syg, at 
han bliver indlagt eller genindlagt. 
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Tilgængelig kommunikation 

For at gøre informationen så tilgængelig, som muligt, har teksterne et lavt lixtal. Vi er gået fra et lix på ca. 50 
(svære akademiske tekster) til ca. 34 (letlæseligt for alle)2. 
 
Teksten kombineres med billeder og film. 
 
Budskaberne leveres af andre patienter og pårørende. Bruger-til-bruger kommunikation er med til at 
nedbryde barrieren mellem sygehuset (os) som system og bruger (jer). 
 

De digitale værktøjer 

Min Side-grænsefladen er udviklet i forlængelse af sundhedsdelen af Min Vej. Her ligger MinVej.dk’s digitale 
værktøjer – Min Logbog, Min Kalender, Mine Kontakter og Mit Leksikon. Brugeren er den eneste, der har 
adgang til egne værktøjer. Adgangen er beskyttet ved e-mail adresse og password. 
 

Min Logbog – bliv klogere på din sundhed 
I Min Logbog kan du, som bruger, indtaste din dagsform, målt ud fra parametre som: 
 

• Humør. 
• Stress. 
• Fysisk helbred. 
• Søvn. 
• Hverdag. 
• Livskvalitet. 
• Aktivitetsniveau. 
• Socialt samvær. 
• Fysisk aktivitet. 

 
Du kan kommentere dine målinger. Fx skrive, hvad der forårsagede at du sov dårligt. Hvordan du kunne 
have tacklet situationen anderledes osv. Det vil sige bruges i den kognitive samtaleterapis øvelser. 
 
Du kan følge din udvikling over tid. Du – og evt. din behandler, hvis du giver ham/hende et print – kan følge 
med i, om du får det bedre. 
 
Opmærksomhed på, hvordan du har det, kan forebygge, at du igen bliver syg. 
 
Logbogen kan stimulere til selvrefleksion og små adfærdseksperimenter. Du kan blive mere bevidst om 
sammenhænge mellem psyke, krop og hverdag. 
 
Logbogen kan bruges på din mobiltelefon som en web-applikation. 
 

Mine Kontakter 
Under Mine Kontakter har du mulighed for at overføre vigtige telefonnumre til din mobiltelefon. Du kan også 
oprette egne, personlige kontakter – fx din læge eller kontaktperson i psykiatrien. 
 

                                                 
2 Lixtallet siger noget om længden på sætninger og ord, dvs. hvor læsevenligt materialet er. 
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Min Kalender 
Under Min Kalender kan du oprette egne aftaler – fx samtaler. Du kan også oprette konkrete mål for arbejdet 
med din trivsel. Du kan hente PsykInfos arrangementer ind i din kalender. Alle aftaler kan tilkobles SMS-
reminder, jf. bilag 4. 
 

Min Samlemappe 
Informationen på MinVej.dk er opdelt i små enheder, der kan gemmes, bundtes, udskrives eller deles efter 
behov. Du kan også selv ’shoppe’ informationer og gemme dem i din digitale samlemappe: Min 
Samlemappe.  
 

Andre funktioner 
Pårørende 
Min Vej materialet omfatter også information til pårørende.  
 
Leksikon 
Grundinformation om sygdomme, pakkeforløb m.m. 
 
Medicin 
MinVej.dk er integreret med Min.Medicin.dk. Information om præparater kan trækkes fra min.medicin.dk og 
deles, printes eller gemmes som de øvrige Min Vej-informationer. Informationen vedligeholdes af 
Min.Medicin.dk 
 
Info-pakker – et værktøj til behandleren 
Behandleren kan oprette sig som bruger og under Min Side sammensætte standardpakker til sine egne 
patienter. Pakkerne kan tilpasses den enkelte modtager – og udskrives samlet eller deles som en digital 
infopakke pr. e-mail.  
 
På længere sigt kan der udarbejdes standardpakker på tværs af organisationen, målrettet de forskellige 
diagnosegrupper. Behandleren kan så tilpasse pakken til den enkelte modtager, før afsendelse eller udskrift. 
 

Bilag inkl. i rapporten 

1. Baggrundsinformation 
2. Budget 
3. Overblik, tekniske funktioner i MinVej.dk 
4. Referencer 
5. Evaluering af MinVej.dk 
6. Fremtidsperspektiver 
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BILAG 1: Baggrundsinformation 

Patientoplevet tilfredshed som det primære mål 

Sygehusledelsen godkendte medio 2011 en strategisk indsats med fokus på patient- og 
pårørendekommunikation i Psykiatrien i Region Syddanmark. 
 
Baggrunden var en række fokusgrupper med personale, patienter og pårørende – bl.a. i Svendborg og 
Odense. Konklusionen var: 
 

• Patienterne oplever ikke helhed i forløbet på tværs af sundhedsvæsenets aktører. Det skyldes, til 
dels, at vi – eller andre – ikke formidler et billede af det tværsektorielle patientforløb.  

 
• Patienterne savner information om egen situation. At få sat det, der sker, ind i en kontekst  

 
• Både patienter og pårørende føler afmagt og vil gerne vide mere om, hvad de selv kan gøre for at 

støtte op om forløbet. Det er i tråd med teori om, at vi som hypermoderne mennesker ikke bare 
efterspørger information – men også muligheden for selvrealisering og at kunne spejle os i 
hinanden, gennem dialogen. 
 

• Patienterne oplever, at mængden af budskaber er overvældende. Budskaberne er for komplekse – 
og patientkommunikation svært tilgængelig. Ofte er patientinformationen en del af en større 
sammenhæng, fx sygehusets hjemmeside. Det forvirrer. 
 

• De pårørende savner information, målrettet deres særlige situation og behov. 
 
Disse pointer kan vi se går igen af den landsdækkende undersøgelse af patient- og pårørendetilfredshed i 
psykiatrien. 
 
Derfor var projektets primære mål at styrke den patient- og pårørendeoplevede kvalitet af kommunikationen.  
 

Andre mål 

Også forretningsstrategisk gav en central indsats, på tværs af sygehuset, mening: 
 

• Med akkrediteringen 2014 skal patienterne have skriftlig information om bl.a. rettigheder og medicin. Det 
ville være en ressourcekrævende opgave at skulle vedligeholde papirinformation om de forskellige 
lægemidler samt virkninger og bivirkninger.  

 
• Digitaliseringsstrategien for det offentlige indebærer bl.a. digitale indkaldelsesbreve. Også bilag, som fx 

informationsmateriale om rettigheder, skal udveksles digitalt. I dag kan sygehusets patientinformation 
kun vedlægges som en ikke særlig skærmvenlig pdf-fil. 

 
• I dag sidder afdelingerne hver især og vedligeholder lokale patientfoldere om de samme emner. I takt 

med ensretningen af forløbet bliver også informationen mere og mere ens. Kan vi spare ressourcer i 
organisationen ved at indføre fælles materiale? 

 
• Hvilke behov og ønsker har fagfolkene i forhold til patient- og pårørendekommunikationen? Kan vi lave 

materiale – papir eller digitalt – der kan understøtte patientforløbets samtaler? Også på tværs af 
sektorerne? Kan det bidrage til gensidigt større klarhed om parternes respektive roller. 
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Det kommunikationsfaglige udgangspunkt 

Min Vej-materialet bygger på en integreret tilgang til kommunikation. Det vil sige en koordinering af 
kommunikationen på tværs af organisation, geografi og kommunikationskanaler:  
 
Centrale budskaber gentages i platformens kommunikationskanaler. Et budskab er først modtaget, 
når modtageren har fået det formidlet 3-5 gange, gerne på forskellig vis – fx ved tekst, 
italesættelse, visuelle virkemidler m.m.  
 
Den integrerede tilgang til kommunikation forudsætter en prioritering af de vigtigste budskaber. Prioriteringen 
i Min Vej, er foretaget i dialog med fagfolk, patienter og pårørende. Vi har bl.a. arbejdet med niveauer i 
kommunikationen: Min Vej-materialet rummer primært det øverste niveau af information, fordi: 
 

• Vi så udnytter de digitale mediers mulighed for, at modtageren selv bestemmer, hvor meget 
information og hvornår. 
 

• En prioritering af øverste niveau i kommunikationen minimerer behovet for opdatering: Den 
detaljerede information om de fleste emner ligger ofte i forvejen på sundhed.dk og borger.dk. Vi skal 
ikke bruge ressourcer på at udarbejde og opdatere information, som en højere instans i forvejen 
vedligeholder. Det, vi mangler – som Min Vej-materialet bidrager til – er, at informationerne bindes 
sammen og sættes ind i rammen for det psykiatriske patientforløb på tværs af sektorer. 

 
• Deltaljeret information består af komplekse budskaber, der, i princippet, er uegnet til skriftlig 

formidling. Det er ofte mere hensigtsmæssigt, i stedet at supplere med oplysninger om, hvor 
modtageren kan få mundtlig information – rådgivning.  

 

Hvorfor er minvej.dk lavet som en ny platform? 

Med afsæt i princippet om ikke at bruge ressourcer på at udvikle og opdatere information, som i forvejen 
findes, var MinVej.dk – i udgangspunktet – tænkt som en ’skal’, en samling af link. Under vores research af 
eksisterende information på internettet, fandt vi imidlertid ’huller’ i informationsdækningen oven fra: 
 

• Der er rigtig meget information om psykisk sygdom på nettet, men ikke særlig meget om 
patientforløbet – og slet ikke samlet3. Undersøgelser om fx diabetes viser, at patienten ikke, som 
udgangspunkt er interesseret i sygdommen, som sådan, men mere for, hvordan hverdagen med 
sygdommen håndteres. 

 
• Den information, der findes, er svær at læse. Lixtallet ligger typisk på omkring 50. Det svarer til 

akademiske tekster, der er svære at læse. Kommunikation med højt lix er med til at diskriminere og 
understøtte ulighed i sundhed. 

 
Derfor valgte vi selv at udvikle informationsmateriale.  
 
Vi valgte også at etablere et dedikeret website og brand til projektet: Vores muligheder med den nuværende 
hjemmeside var begrænsede. Både i forhold til design, struktur og indhold – og også i forhold til muligheden 
for at udvikle digitale værktøjer, som fx logbogen. Til gengæld har vi udviklet vores website i opensource, 
som på sigt kan integreres i den nye hjemmeside.  
 

                                                 
3 Søger man fx ’psykisk sygdom’ på borger.dk, så kommer der information om lokal- og døgnpsykiatrien 
frem. Men ikke information om, at det er egen læge, du skal gå til, ved tegn på psykisk sygdom og at de 
praktiserende læger faktisk behandler lettere psykisk sygdom. Der står heller ikke noget om fx behandlingen 
i socialpsykiatrien. 
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Evalueringen af platformen viser, at det er vigtigt for patienter, pårørende og medarbejdere, at 
patientinformationen er let tilgængelig. Information, der ikke er relevant for patientforløbet, ’støjer’ og er en 
kan være en stor barriere. Det taler for, at vi bevarer MinVej.dk som en selvstændig platform. Dette giver os 
også mulighed for at bruge website og ’Min Vej’-brandet, som platform for kampagneaktiviteter – fx for 
Psykisk Sundhed – generelt … eller i forbindelse med livsstilskampagne. 
 

Processen 

Der blev nedsat en projektgruppe med ansvar for udvikling af fælles patient- og pårørendekommunikation i 
Psykiatrien i Region Syddanmark. I gruppen deltog: 
 

• Projektleder, Kommunikation, Administrationen i Middelfart, Lisbeth Falkenberg,  
• Kvalitetsmanager, Planlægning, Administrationen i Middelfart, Peter Jezek.  
• HR-konsulent, HR Udvikling, Administrationen i Middelfart, Rita Holm.  
• Centerleder, PsykInfo, Ulla Lindgren. 
• Kvalitetskoordinator, Lis Ravn Jensen, Psykiatrisk Afdeling Svendborg. 
• Seniorkonsulent Anne-Marie Valbak, Psykiatri- og socialstaben.  
• Sygeplejerske Hanne Bogh Andersen, Psykiatrisk Afdeling Esbjerg. 
• Psykiater, overlæge Birgitte Vange, Børne- og Ungdomspsykiatri Augustenborg. 
• Afdelingssygeplejerske Anne Sigsgaard, Psykiatrisk Afdeling Odense. 

 
Projektet bygger på en Co-Creation proces.  Derfor har mange andre været involveret undervejs – bl.a.:  
 

• PsykInfo 
• Kommunikation 
• Region Syddanmarks patientvejleder 
• Region Syddanmarks jurister 
• En af Os-ambassadører  
• Pårørende-repræsentanter  
• Psykiatriens i Region Syddanmarks praksiskoordinator 
• Jobcenter Esbjerg 
• Socialpsykiatrien i Esbjerg 
• Lokalpsykiatri Brørup 
• Psykiatrisk Afdeling Svendborg 

 
Den medinddragende udviklingsproces er tidskrævende, men understøtter, at det, der er udviklet, kan 
bruges i praksis. 
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 BILAG 2: Budget 

 
FAKTURA PRIS OPGAVE 
12700 44.500 Projektbeskrivelse, afklaring 
10058 36.050 Fotos 
12939 118.265 Kravspecifikation, sitemap  
13322 228.260 Principdesign og webplatformen – navigation design, 

sider og struktur 
13356 2.253 Hosting/webhotel 
13485 1.072 Webfont 
13329 145.000 Web-platform, justering 
13642 147.375 Min Side-delen inkl.app 
- 102.200 Integration med Min.Medicin.dk 
13867 16.000 Justeringer 

 
Projektet er afviklet indenfor budgetrammen på 800.000 kr. (+/- 1pct.): 
 
Oprindeligt budget: 700.000 
Integration af medicininfo: 100.000 
 
Alle priser er ekskl. moms. 
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BILAG 3: Overblik, tekniske funktioner i MinVej.dk 

 
 Gæst (ekstern eller 

behandler) 
Bruger (ekstern eller 
behandler) 

Administrator 

Oprette sig som bruger Alle (beskyttet af 
brugernavn = e-mail 
adresse og adgangskode = 
selvvalgt 

- -  

Slette bruger -  - (*) -  
Inaktive brugere slettes 
efter en periode. 

Redigere brugerdata 
Nulstille registrering 
Ændre navn, e-mail 
adresse, telefonnr. og 
lign. 
Framelde SMS 

-  - (*) - 

Vælge at få SMS-
reminder om 
arrangementer i Min 
Kalender + påmindelse 
om dgl. registrering 

- (+) - 

Læse artikler (+) (+) (+) 
Printe artikler (+) (+) (+) 
Dele artikler (+) (+) (+) 
Modtage artikler (+) (+) (+) 
Gemme artikler - (+) (+) 
Oprette artikler - - (+) 
Registrere i logbog - (+) (+) 
Se ’Min Logbog’ - (+) - 
Se udvikling - (+) - 
Printe udvikling - (+) - 
Oprette kontaktpersoner - (+) (+) 
Hente kontaktpersoner - (+) (+) 
Se ’Mine 
Kontaktpersoner’ 

- (+) - 

Vedligeholde liste over 
faste kontaktpersoner 

- - (+) 

Oprette arrangementer - (+) (+) 
Hente arrangementer - (+) (+) 
Se ’Mine Arrangementer’ - (+) - 
Vedligeholde liste over 
arrangementer 

- - (+) 

Se ’Mit Leksikon’ - (+) - 
Hente Infopakker fra liste - (+) (+) 
Se indholdet i Infopakker - (+) (+) 
Tilføje artikler til 
Infopakke, før send 

- (+) (+) 

Sende Infopakke - (+) (+) 
Modtage Infopakke (+) (+) (+) 
Printe Infopakke - (+) (+) 
Fjerne artikler fra 
Infopakke, før sendt 

- (+) (+) 

Gem redigerede 
infopakker 

- (+) (+) 

Se ’Mine Infopakker’ - (+) - 
Sammensætte infopakker - (+) (+) 



                                                                                                                        

BILAG 4: Referencer 

Min Vej-materialet bygger på (inter-)nationalt anerkendte referencer. Det har været et delmål for projektet at 
kvalitetssikre og ensrette de kilder, vi bygger vores patient- og pårørendekommunikation på. Fokus har 
været på proces og tilbud – frem for på organisationen. Det er i overensstemmelse med snitfladen mellem 
Min Vej og hjemmesiden. Det matcher også modtagerens behov. 
 

Fase 1 – brug for hjælp 
Sygdomstegn 
Opsummering ud fra symptomer ved psykiske sygdomme, Patienthåndbogen, 
https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/  
 
Opgavefordeling og vurderingskriterier (praksislæge , akutmodtagelse, lokalpsykiatri og 
døgnpsykiatri):  
Koncept for lokalpsykiatri, Psykiatrien i Region Syddanmark. 
Koncept for akutmodtagelse, Psykiatrien i Region Syddanmark. 
Koncept for Døgnpsykiatri, Psykiatrien i Region Syddanmark. 
Målgruppeafgrænsning, skema fra Region H, http://www.psykiatri-regionh.dk/NR/rdonlyres/88EA056A-
DAEE-4D7D-828A-B5E7D45704DD/0/MGAskema.pdf  
 
Retningslinjer, http://infonet.regionsyddanmark.dk/: 
Henvisning til akut psykiatrisk behandling 
Visitation af akut patient 
Indkaldelse af elektiv patient  
Frihedsberøvelse og anden tvang 
 
Sygdomsbeskrivelser: 
Patienthåndbogen, Patienthåndbogen, https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/   
 
Udvælgelse af sygdomme: 
Ud fra psykiatripakker og ICD-10 hovedgrupper, http://www.who.int/classifications/icd/en/, alfabetisk 
rækkefølge.  

Fase 2 – patientforløbet  
MTV om medinddragelse, 2008, 
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2008/MTV/patientinddragelse/Patientinddragelse_net_final.pdf  
Fremtidens Psykiatri, 2013 (udkast til revideret plan).  
 
Retningslinjer, http://infonet.regionsyddanmark.dk/: 
Informeret samtykke 
Patientens inddragelse som partner 
Medinddragelse af pårørende 
Vigtige samtaler med patient og pårørende 
Skriftlig information 
Kontaktperson 
Behandlingsplan 
Frihedsberøvelse og anden tvang 
Udskrivningsaftale og koordineringsplan 
Forebyggelse af selvmord 
Udredning og behandling af somatiske lidelser i psykiatrien 
Visitering 
Transport 



                                                                                                                        

Pakkeforløb 
 
Terapiformer 
Patienthåndbogen, https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/  
 
Patient og pårørendes rettigheder: 
Sundhed.dk, https://www.sundhed.dk/borger/patientrettigheder/  
Retningslinjer, http://infonet.regionsyddanmark.dk/: 
 
Medicin 
http://www.min.medicin.dk  
 

Fase 3 – psykisk sundhed 
Rapport: Psykisk sygdom og ændringer i livsstil, Vidensråd for forebyggelse, 
http://www.vidensraad.dk/sites/default/files/vidensraad_psykisk-sygdom_digital.pdf  
Rapport: Ulighed i sundhed, SUM, http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/folkesundhed/social-
ulighed/rapport.aspx  
https://www.sundhed.dk/borger/sundhed-og-livsstil/ 
 
Eplov L.F. & Lauridsen S. Fremme af mental sundhed – baggrund, begreb og determinanter. 
Sundhedsstyrelsen; 2008, 
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2008/CFF/mental_sundhed/FremmeAfMentalSundhed.pdf  
 
’Illness Management and Recovery’, 2006, koncept for psykoedukation, der pt. er i implementering i 
Psykiatrien i Region Hovedstaden, udarbejdet under ledelse af den amerikanske psykolog Susan Gingerich 
og professor Kim Mueser, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2685197/              
’Illness Management and Recovery’ (IMR) er et undervisningsbaseret rehabiliteringsprogram for borgere 
med skizofreni, bipolar affektiv sindslidelse eller svær depression. Programmet er udviklet til at hjælpe disse 
borgere med at erhverve sig viden om deres diagnose, udvikle strategier til at mestre den psykiske lidelse 
og opsætte individuelle og meningsfulde mål for tilværelsen. Strategierne i IMR retter sig blandt andet mod 
at styrke borgerens evne til at håndtere sygdommen, reducere antal og sværhedsgraden af tilbagefald og 
forfølge personlige mål. Programmet består af 11 moduler i forhold til den enkeltes strategier for recovery 
og bygger på følgende evidensbaserede interventioner: psykoedukation, kognitiv adfærdsterapi, social 
færdighedstræning og tilbagefaldsforebyggelse. Programmet rummer en afdækning af, hvad recovery vil 
sige for den enkelte. Heriblandt en opstilling af personlige recoverymål, som fx opbyggelse af et socialt 
netværk, opnåelse af en sund livsstil, kendskab til brug af medicin osv. Dokumentation: Sikker evidens. I 
Sverige anbefaler Socialstyrelsens nationale retningslinjer, at både den sociale sektor og 
behandlingspsykiatrien koordineret anvender tilgangen. 
 
E-psykiatri, Australien: https://moodgym.anu.edu.au 
E-psykiatri, Norge: www.internetpsykiatri.se  
E-psykiatri, England: www.getselfhelp.co.uk/. http://www.beatingtheblues.co.uk. http://www.fearfighter.com/.   
 
Retningslinjer, http://infonet.regionsyddanmark.dk/: 
Forebyggelse og sundhedsfremme 
Ernæringsscreening 
Rehabilitering 
Psykoedukation, undervisning af patienter og pårørende, herunder powerpoint til patienter med skizofreni. 
Udredning og behandling af somatiske lidelser i psykiatrien. 
 
 



                                                                                                                        

Mental sundhed, definition og tilgang: 
Min Vej-materialet genbruger Sundhedsstyrelsen og WHO’s tilgang til mental sundhed, bl.a. brugt i den 
kommunale forebyggelsespakke og i Region Syddanmarks seneste rapport om mental sundhed. Her 
defineres mental sundhed som 1) en følelse – at være glad (sund psyke) og som 2) funktionsevne i sociale 
netværker i hverdagen (sund hverdag). I Min Vej tilføjes fysisk sundhed/livsstil (sund krop), som en del af 
mental sundhed – ud fra det helhedsperspektiv, der også præger behandlingsforløbet i psykiatrisygehuset – 
med ønske om større fokus på somatisk syge, dobbeltdiagnoser og livsstil. 
 
Funktionsevne:  
ICF (International Classifications of Functioning, Disability and Health), 
http://www.who.int/classifications/icf/en/  
 
Parametre i logbog: 
WHO’s trivselsbarometer, http://www.cure4you.dk/354/WHO-5_Danish.pdf  
Monarca, ph.d.-projekt om måling på udvalgte parametre ift. depressionsramte, https://monarca.dk/  
Parametre er delvist bestemt af definition af trivsel som bestemt af psyke, krop og hverdag. 
 
 
 



                                                                                                                        

BILAG 5: Evaluering af MinVej.dk 

Fokusgrupper 

Kommunikation har, udover tidligere patientinterviews, i efteråret 2013 og januar 2014 også talt med: 
 

• Medarbejdere og patienter, Lokalpsykiatri Brørup 
• Medarbejdere, Psykiatrisk Afdeling Svendborg 
• Esbjerg Kommune – socialpsykiatri og jobcenter 
• En af Os ambassadører 

 
Formålet har været kvalitetssikring – men også at få en tilbagemelding på, om materialet kan bruges efter 
hensigten.  
 
Evalueringen er struktureret, ud fra projektets mål, jf. baggrundsinformation.  
 
Overordnet har evalueringen (ikke overraskende) vist, at platformen har størst nytteværdi i lokalpsykiatrien. 

Patienttilfredshed 
Den foreløbige tilbagemelding peger på, at det er lykkes os at visualisere det tværgående patientforløb: 
 
’Jeg har surfet meget rundt på nettet pga. min sygdom… og det har min mand også. Der er rigtigt meget – 
men vi er enige om, at der ikke er noget som Min Vej. Siden samler det hele – og så er det til at læse!’ 
(patient) 
 
’Jeg ville ønske, jeg havde haft det her site, den gang jeg første gang blev syg’ (patient) 
 
Respondenterne bekræfter, at overblikket over egen situation er vigtigt: 
 
’Information om sygdommen er meget rart. Men at du har hånd i hanke med, hvad der foregår, er alfa og 
omega’ (patient) 
 
’I har fundet et hul – der er mindst tyve hjemmesider med samme information om psykisk sygdom’ (patient) 
 
Sundhedsdelen – den tredje fase – og de digitale værktøjer bliver godt modtaget. Der var, særligt blandt En 
af Os-ambassadørerne et stort ønske om, at vi tilkobler ’noget’ på Facebook. 
 
’Det er fint at gøre opmærksom på, at jeg som patient selv har et ansvar i behandlingen’ (patient) 
 
’Det er mærkeligt at skulle forholde sig til kost og motion, når man er i behandling for en psykisk sygdom’ 
(patient). 
 
’Min logbog er et værktøj, jeg kan bruge. Det har faktisk overrasket mig lidt… Må jeg godt blive ved at bruge 
den?’ (patient) 
 
’Du føler dig magtesløs… Information om, hvad du selv kan gøre, giver dig kontrollen tilbage. Jeg ser det 
ikke, som et pres’ (patient) 
 
’Vores patienter kan slet ikke magte det. Nogle kan. Andre kan ikke’ (sygeplejerske) 
 
’Jeg vil gerne have mulighed for at registrere flere gange dagligt og også knytte en kommentar på’ (patient) 
 



                                                                                                                        

’Jeg var lidt skeptisk ift. nogle af parametrene – men de har ramt plet. Der var flere ting, end jeg troede, jeg 
ville få brug for at måle på. Det har sat gang i nogle tanker’ (patient) 
 
’Der er et stort behov for at vide, at du ikke er alene. Kan vi koble Facebook på?’ (patient) 
 
Vi har forsøgt, at gøre informationen mere tilgængelig ved at dedikere et website til patient- og 
pårørendekommunikationen. Alligevel har respondenterne svært ved at overskue indholdet: 
 
’Jeg synes det er uoverskueligt, lige når du kommer ind. Kunne man lave et oversigtskort eller noget?’ 
(patient) 
 
’Det er godt at sitet kun rummer patientinformation – ellers ville jeg slet ikke kunne overskue det’ (patient) 
 
’Det er vigtigt at begrænse mængden af information’ (patient) 
 
’Gemmefunktionen gør det lettere at finde tilbage til information. Den er praktisk’ (patient) 
 
Vi har også forsøgt, at gøre vores informationer lettere tilgængelige – bl.a. ved at bruge billeder, patient-til-
patient information og et lixtal på ca. 34, dvs. information, der er let at læse.  
 
’Det er meget letforståeligt – sammenlignet med andre websites’ (patient) 
 
’Jeg synes informationen bliver serveret på en god måde – i små portioner’ (patient) 
 
 

Den Danske Kvalitetsmodel, standard 2.2.2 
Under evalueringen har det været nødvendigt at få afklaret tolkningen af ’udlevering af skriftlig information’ i 
DDKM: Kommunikation har kontaktet IKAS og fået bekræftet, at der ikke er et krav om fysisk udlevering af 
papir. Udlevering af information kan også være: Fremsendelse af digitale informationer eller fremsendelse 
af et direkte link til information på et website.  
 
Lovmæssigt er der ikke krav om udlevering af papir. 
 
Ved at indsætte et link til MinVej.dk i indkaldelsesbrevet giver vi patienten direkte adgang til obligatorisk 
information i digital form – og vi kan dokumentere det. Dermed lever psykiatrisygehuset op til DDKM-kravet.  
 
Det gør det fremadrettet lettere for os at justere den information, patienten får – uden at skulle lave 
ressourcekrævende ændringer i Cosmic og andre brevskabeloner. 
 
Imidlertid er information ikke nødvendigvis formidlet, hvad enten den sendes som en papirfolder eller et link 
til digital information. Det lever primært op til ét formål – dokumentation.  
 
”Jeg fik vist nok nogle papirer, da jeg blev indlagt. Jeg tror de røg i skraldespanden – jeg fik dem i hvert fald 
ikke læst’ (patient, Brørup) 
 
Derfor understøttet Min Vej-materialet, at patienten også får den relevante information, når han/hun er rede 
til det. Med MinVej.dk kan kontaktperson eller behandler vurdere, hvornår den enkelte information er 
relevant for den enkelte patient – og hvornår han/hun kan overskue informationen.  
 
Medarbejderne er positive overfor muligheden for selv at kunne tilpasse den skriftlige information: 
 
’Det er positivt, at jeg har mulighed for selv at bestemme, hvilken information patienten skal ha’ og hvornår 
hun skal ha’ den… I stedet for at jeg bare kommer med en standardfolder’ (sygeplejerske) 
 



                                                                                                                        

Vi spurgte også ind til patienter og medarbejderes syn på digital information: Begge grupper var positive. 
Medarbejderne understregede, at det var vigtigt, at vi fastholder muligheden for at kunne udskrive 
information: 
 
’Nogle patienter har brug for papir. Vi er slet ikke modne til at afskaffe det’ (sygeplejerske) 
’Det afhænger af bl.a. aldersgruppe… men vi ser også, at selv ældre damer efterhånden er på 
Facebook for at se billeder af børnebørnene’ (læge) 
 
Om papirmaterialet er en folder eller en udskrift betyder tilsyneladende ikke så meget. Fordelen ved udskrift 
er, at materialet altid er opdateret: 
 
’Så skal du ikke søge rundt efter foldere. Med foldere er der også det problem, at vi aldrig helt ved om de er 
opdateret. Er det nu den nyeste version, vi udleverer’ (læge) 
 
Som grundlag for en endelig konklusion, er det nødvendigt at teste brugen af den digitale platform – og 
papirudskrift – i praksis og over en længere periode.  
 
 

Effektivisering 
Det fælles materiale er en mulighed for at effektivisere kommunikationen til patienter og pårørende.  
Det forudsætter dog: 
 

• Enighed om princippet om, at vi ikke skal ikke bruge ressourcer på at formidle og opdatere 
information til psykiatrisygehusets patienter, som en højere instans i forvejen opdaterer.  
 

• Accept af, at vi ikke fortæller alt, men det vigtigste. Detaljer og rettelser kan gøre, at det store 
billede går tabt. 

 
’Når vi får en lille flig af information, så har vi selv muligheden for at bestemme, hvornår vores 
behov for information er dækket’ (patient) 
 

• Forståelse af integreret kommunikation. Forståelse for at budskaber skal gentages på flere måder. 
’Jamen, det fortæller jeg jo patienten’ er en hyppig respons, når vi spørger ind til behovet for skriftlig 
information. Det kræver et nyt perspektiv, at se skriftlig information som noget, der kan understøtte 
det, vi siger. 

 
’Jeg kan godt forestille mig, at bruge materialet til at understøtte de ting, jeg fortæller patienten’ 
(sygeplejerske) 

 
’Det er godt at der er noget på skrift – fx at du kan hænge din kontaktperson op på, at du skal have 
en behandlingsplan’ (patient) 
 

• Accept af det fælles materiale. Det nytter ikke meget, hvis vi alligevel laver 10 unikke foldere, ud fra 
materialet – med hver vores små rettelser:  
 
’Jamen, det er ikke helt sådan det er, her hos os’ (sygeplejerske) 
 

• Anerkendelse af pårørende som samarbejdspartner:  
 
’Vores patienter har ikke ressourcer til selv at læse info… men man skal ikke overse, at det skriftlige 
info, som patienten får, det læser den pårørende – som så oversætter det og formidler det videre til 
patienten’ (læge) 
 



                                                                                                                        

’Ventetiden er ulidelig. Lægen fortalte mig ikke andet, end at han ville henvise mig til psykiatrien. Så 
fik jeg et brev til forsamtale – og så… Ingenting. Det kunne have været rart at have haft MinVej.dk i 
ventetiden. Især informationen om, hvad jeg selv kan gøre… Det kan godt være, jeg ikke selv 
havde magtet at læse det. Men så havde min mand’. (patient) 
 
’Du er helt bombet, når du kommer ind. Det er godt – også for de pårørende – at have noget at tage 
med hjem’ (patient) 

 
 

Min Vej som værktøj for behandleren  
Der er stor interesse for de digitale værktøjer fra medarbejdernes side.  De ser det som en mulighed for 
digitalisering af nogle af de værktøjer, de i forvejen bruger: Ugeplaner, kognitive skemaer m.m. 

 
’Det vi oplever i dag er, at vi ofte at vi udskriver vores patienter til ingenting… Vi giver nogle gange vores 
patienter små redskaber med hjem, der kan hjælpe dem med at holde den rette kurs. Fx ugeplaner, som de 
kan strukturere deres dag ud fra. Det kunne vi måske arbejde ind i min vej, ligesom selvhjælps-materialet…’ 
(læge) 
 
’E-psykiatri er ikke nødvendigvis så omfattende. Det vi bruger i praksis i dag, er jo også simple teknikker, 
som vi lærer patienten’ (sygeplejerske) 
 
’I dag følger vi patientens udvikling på forskellige måder – fx de skal give deres dag et tal – Der kunne vi 
sagtens henvise til logbogen i stedet…’ (sygeplejerske)  
 
’Det kunne også være godt med en ensartet linje for vores psykoedukation… og Min Vej er jo nærmest en 
slags online psykoedukation, er det ikke?’ (sygeplejerske) 
 
’Jeg kunne forestille mig, vi fik en touchscreen ude i venteværelset. Her skulle vores brugere have adgang 
til MinVej.dk. Lidt ligesom vi har PsykInfo i dag. På en måde kan sådan en stander være en tidssvarende 
afløser for PsykInfo-hjørnet’ (sygeplejerske) 
 
’Det er synd med det smarte design – det ser godt ud, men går ud over brugervenligheden. Det er svært at 
afkode for det ser ikke ud, som en hjemmeside plejer’ (sygeplejerske) 
 
’Jeg synes det er et meget intuitivt website, det er let at orientere sig’ (psykolog) 
 
Vi talte med respondenterne om, hvor meget behandleren skal ind over fx logbogen. Medarbejderne råder 
til, at det er den enkelte behandlers valg. Logbogen – og de andre funktioner for brugere af MinVej.dk – er 
brugerens redskab. Også af hensyn til beskyttelsen af persondata.  
 
Patienterne er heller ikke interesserede i, at behandleren har adgang. I stedet peger begge grupper på, at 
patient og behandler sammen kan vælge at tale om fx udviklingen (som en udskrift). Medarbejderne vil 
gerne henvise til websitet og hjælpe med brugeroprettelse: 
 
’Jeg vil gerne hjælpe patienten med at oprette sig som bruger og komme i gang med MinVej.dk’ 
(sygeplejerske) 
 
Medarbejderne peger samtidig på, at der kan være en værdi i den systematisering af information, som Min 
Vej-materialet indebærer. Det kan gøre det lettere at systematisere kommunikationen på tværs af fx lokal- 
og døgnpsykiatri:  
 
’Måske det her endda kunne være noget, vi rent faktisk kan få noget ud af at bruge… ’ (læge) 
 
’Det her er også en chance for at få ryddet op i alt det gamle, der ligger… Få organiseret og struktureret 
kommunikationen – også så fx en ny læge kan se, hvad det er vi informerer om… ’ (læge) 
 



                                                                                                                        

’Nogle bruger foldere fra medicinalfirmaerne – det synes jeg er problematisk’ (læge) 
 
’Især muligheden for at sammensætte pakke er noget af det, vi gerne vil gå videre med… Det giver også os 
mulighed for fx i lokal- og døgnpsykiatri at koordinere kommunikationen – og se hvad vi gensidigt siger til 
patienten…’ (læge) 
 
Respondenterne peger også på, at Min Vej-platformen kan være en slags forlængelse af Psykiatrien i 
Region Syddanmark – en første kontakt til ’systemet’, etableringen af en relation, og et holdepunkt efter 
udskrivelsen: 
 
’Det er frygteligt at blive udskrevet – og så har du ingenting. Her kunne MinVej.dk måske være et 
holdepunkt’. (patient) 
 
Det kunne også være rart med en e-mail efter afslutningen – ”har du det godt, er du på rette vej, husk nu 
hvad vi aftalte… Husk du kan kontakte din læge”-… ’ (patient) 
 
’Det kunne være rart, at patienten var lidt forberedt, når han mødte op – fx havde gjort sig nogle 
overvejelser om behandlingsmål. Måske kan I ved visitationen sørge for at patienten får noget materiale? 
Med de korte forløb i pakkerne er det ekstra vigtigt, at vi klæder patienten på til samtalerne’ (sygeplejerske) 
 
… ’Det her er det næstbedste efter personlig kontakt… Så var der da noget, mens jeg gik og ventede på 
behandling’ (patient) 
 
’Information have hjulpet i det tomrum, jeg oplevede – efter lægens henvisning og før samtalen i 
lokalpsykiatrien. Det er en meget sårbar situation. Jeg savnede information om, hvad der skulle ske. Det 
føltes helt uoverskueligt – som at bevæge sig ind i et helt fremmed land. Kontakten kunne også bare have 
været en e-mail – vi er her, hvis du har brug for os’ (patient) 
 
’Medinddragelse af pårørende behøver ikke altid kun være en pårørendesamtale, medinddragelse er vel 
også at give den pårørende noget information – selvfølgelig med respekt for vores tavshedspligt – og det 
kan vi med Min Vej’ (sygeplejerske) 
 
Min Vej materialet kan også bruges til personaleintroduktion og måske ved infoaftener for samarbejdsparter: 
 
’Jeg synes MinVej har givet mig et godt overblik over, hvad der bliver gjort på de forskellige områder. Fx 
viste jeg ikke ret meget om, hvad der sker i Socialpsykiatrien Jeg kunne sagtens forestille mig, at materialet 
kunne bruges til introduktion eller af studerende, der er nye i psykiatrien’ (studerende) 
 

Et værktøj på tværs af sektorer? 
Også på tværs af sektorer kan Min Vej-materialet potentielt skabe en fælles forståelse af det samlede forløb 
og aktørernes indbyrdes roller: 
 
’Internt kan beskrivelsen af patientforløbet være med til at give indsigt i, hvad der sker i 
behandlingspsykiatrien’ (sagsbehandler) 
 
Under projektforløbet er der to forhold, vi er blevet særligt opmærksomme på: 
 
• Et af de vigtigste budskaber i MinVej.dk er, at du (igen) skal søge hjælp, også på de første tegn på 

psykisk sygdom. I den fase har vi ikke selv kontakten til borgeren. Men det har borgerens praktiserende 
læge – og måske jobkonsulenten eller sagsbehandleren.  

• Hvis vi skal lykkes med integreret kommunikation i hele patientforløbet, skal der være 
overensstemmelse i budskaberne, også på tværs af sektorer. 

 



                                                                                                                        

Derfor er det vigtigt, at vi aktiverer læger og kommune-medarbejdere som mellemmænd, der distribuerer 
vores 

materiale. Interessen er der. Det vil også have en nytteværdi, fordi de kommunale medarbejdere ofte 
ikke har anden mulighed for at få hjælp til borgeren. 
 
’I nogle dele af kommunen, fx Jobcenteret, vil det give rigtig god mening at bruge det her. Vi forventer i 
forvejen at brugeren bruger PC, fx til at udfylde dagpengekort på jobnet. Der er dog store forskelle i IT-
parathed blandt vores borgere’ (jobkonsulent) 
 
’Vi vil gerne henvise til MinVej.dk – også hjælpe borgeren i gang. Det er imidlertid vigtigt, at rammerne er 
tydelige: det er borgerens værktøj – og ikke noget, vi følger op på’ (sagsbehandler) 
 
”Der er bare nogle borgere, der bliver tabt - fx dobbeltdiagnoserne... Men Pengedelen i kommunen er et af 
de få kontaktsteder, fordi her kommer de efter sygedagpenge, eller bistand. Kan vi nå dem her?” 
 
’Vi har ikke tid til at sætte patienten ind i materialet. Det nytter heller ikke han/hun har en forventning om, at 
vi giver support eller følger op på målingerne i logbogen. Det er der ikke tid til. Vi kan muligvis henvise til 
hjemmesiden’ (praktiserende læge) 
 
’Det er godt at patienten ikke skal ind over sygehuset i det her tilbud. Borgerne har ikke lyst til at blive 
forbundet med sygehuset. De vil ikke have mærkatet 'psykisk syg' på sig’ (psykolog) 
 
’For os er det vigtigt med signalværdien – vi vil ikke gerne bruge etiketter som diagnoser med mere. 
Psykiske problemer ser vi som en midlertidig tilstand, noget du kan komme ud af igen – en sårbarhed. Vi vil 
hellere tale om borgerens tilstand – end sygdom’ (psykolog) 
 
’Vi har masser af informationsmateriale i forvejen, som vi skal holde styr på. Se den stak foldere, der ligger i 
mit venteværelse. Det, der kunne være godt, var noget, som vi måske med et enkelt klik kunne finde frem 
og printe ud… Der kunne fx være et link i epikrisen’ (praktiserende læge) 
 
 
 
 
 



                                                                                                                        

Bilag 6: Perspektiver for Min Vej 
 
Kort nogle tanker om fremtiden: 
 

• Der er mulighed for at skabe synergi ved at koble MinVej-platformen sammen med initiativer som 
bl.a. internetpsykiatri, Shared Care, Den Menneskelige Stemme, IPJ, Psykiatri/Ulighed i sundhed-
kampagne og PsykInfo tilbud.  

 
• Der er også perspektiver i videreudvikling af platformen, så der udvikles materiale til udvalgte 

fokusgruppe af patienter – fx børn, unge og/eller ældre – eller til særlige segmenter, som fx mænd 
med kort uddannelse. 

 
• Der er udviklet et nyt koncept for patientkommunikation, der kan bruges generelt, også i somatikken 

– med særlige perspektiver for kronikere. 



                                                                                                                        

 

 

 
Rapporten er udarbejdet af projektleder Lisbeth Falkenberg,  
Kommunikation, Psykiatrien i Region Syddanmark. 
Februar, 2014. 
 


