
Appen	  ”Mit	  Osteoporoseforløb”	  –	  hjælper	  kvinder	  med	  osteoporose	  
uden	  forudgående	  knoglebrud	  =l	  at	  tage	  knoglen	  i	  egen	  hånd	  
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Sammen	  med	  indkaldelsen	  -l	  knogleskanning	  på	  sygehuset	  får	  kvinden	  
informa-on	  om	  appen,	  og	  hvordan	  den	  hentes.	  Via	  appen	  får	  kvinden	  

skræddersyet	  viden	  om	  osteoporose	  uden	  forudgående	  knoglebrud.	  Fokus	  er	  på	  
det	  posi=ve	  ved	  at	  opdage	  sygdommen	  =dligt,	  så	  brud	  kan	  forebygges.	  
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I	  forbindelse	  med	  knogleskanningen	  på	  sygehuset	  bliver	  kvinden	  -lbudt	  at	  få	  
=lsendt	  svaret	  via	  appen	  indenfor	  et	  døgn.	  Der	  sendes	  en	  meddelelse	  -l	  
kvinden.	  Skanningssvaret	  kan	  kvinden	  se	  under	  ”Mine	  knogleskanninger”	  
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Dagen	  eCer	  skanningen	  får	  kvinden	  svaret	  på	  sin	  skanning	  via	  en	  
meddelelse	  i	  appen.	  Svaret	  på	  skanningen	  er	  skrevet	  i	  et	  let	  
forståeligt	  sprog,	  og	  der	  henvises	  =l	  andre	  dele	  i	  appen.	  	  	  
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Kvinden	  kan	  se	  sin	  T-‐score	  og	  beregne	  risikoen	  for	  brud	  
indenfor	  de	  næste	  5	  og	  10	  år.	  	  
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Kvinden	  kan	  se	  resultatet	  af	  knogleskanningen	  på	  en	  kurve.	  På	  
kurven	  kan	  hun	  se	  hvordan	  hun	  ligger	  iC.	  unge	  raske	  (T-‐score)	  og	  
hvordan	  hun	  ligger	  iC.	  den	  normale	  udvikling	  af	  BMD	  iC.	  alder	  
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I	  meddelelsen	  med	  skanningssvaret	  er	  der	  et	  link	  -l	  en	  video,	  
hvor	  overlæge	  Pernille	  Hermann	  forklarer,	  hvordan	  grafen	  med	  

resultatet	  af	  knogleskanningen	  skal	  forstås.	  	  
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I	  meddelelsen	  med	  skanningssvaret	  er	  der	  også	  link	  ind	  i	  appen,	  hvor	  kvinden	  
kan	  høre	  andre	  kvinder	  fortælle	  om,	  hvordan	  de	  har	  oplevet	  at	  få	  

diagnosen,	  samt	  hvordan	  de	  har	  valgt	  at	  håndtere	  det	  eCerfølgende	  
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Kvinden	  får	  en	  meddelelse	  i	  appen,	  når	  egen	  læge	  har	  modtaget	  epikrisen	  fra	  sygehuset.	  
Mens	  hun	  venter	  på	  det,	  kan	  hun	  bruge	  appen	  -l	  at	  forberede	  sig	  på	  konsulta=onen.	  Hos	  
egen	  læge	  vil	  både	  kvinden	  og	  den	  prak-serende	  læge	  være	  forberedt	  på	  at	  mødes,	  så	  de	  
sammen	  kan	  besluUe	  hvilken	  behandling,	  der	  skal	  igangsæUes.	  Kvinden	  kan	  notere	  i	  appen,	  

hvad	  de	  besluUer,	  og	  hvornår	  hun	  skal	  skannes	  igen.	  

9	  



ECer	  konsulta-onen	  kan	  kvinden	  få	  hjælp	  =l	  at	  leve	  knoglevenligt	  under	  
menupunktet	  ”Min	  knoglekonto”.	  Hun	  kan	  blandt	  andet	  beregne	  sit	  daglige	  
indtag	  af	  kalk	  og	  D-‐vitamin	  for	  at	  finde	  ud	  af,	  om	  hun	  har	  brug	  for	  at	  supplere	  

med	  et	  kosYlskud.	  	  
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Hver	  gang	  hun	  har	  beregnet	  sit	  daglige	  indtag	  af	  kalk	  og	  D-‐vitamin	  kan	  hun	  se	  om	  hun	  har	  indtaget	  
nok	  eller	  om	  hun	  har	  brug	  for	  at	  supplere	  med	  kalk	  eller	  D-‐vitamin	  eller	  begge	  dele.	  DeUe	  gøre	  i	  
appen	  ved	  at	  bruge	  farverne	  rød,	  gul	  og	  grøn.	  Rød	  betyder	  hverken	  kalk	  eller	  D-‐vitamin	  nok,	  gul	  
betyder	  at	  hun	  enten	  mangler	  kalk	  eller	  D-‐vitamin	  mens	  grøn	  betyder	  at	  hun	  har	  indtaget	  nok.	  
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Hun	  får	  også	  udleveret	  et	  12	  ugers	  træningsprogram	  med	  12	  
forskellige	  videoer,	  der	  hver	  indeholder	  grundig	  instruk=on	  i	  

knoglestyrkende	  træning	  a´	  20	  minuUers	  varighed.	  	  	  
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Hun	  får	  også	  et	  foredrag	  om	  knoglevenlig	  kost.	  
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Hun	  kan	  vælge	  at	  få	  en	  påmindelse	  om	  at	  huske	  at	  tage	  sin	  
medicin,	  at	  leve	  knoglevenligt,	  og	  hvornår	  det	  er	  -d	  -l	  at	  bes-lle	  

-d	  -l	  en	  ny	  skanning	  hos	  egen	  læge	  
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Appen	  ”Mit	  Osteoporoseforløb”	  forbereder	  kvinderne	  på	  mødet	  
med	  lægen	  og	  støHer	  dem	  i	  at	  udvise	  egenomsorg	  og	  handlekraI	  


