
”E-viden til borgeren” – et nyt sundhedsteknologisk projekt i 

Sociallægeinstitutionen 

Også i Sociallægeinstitutionen har vi gennem en årrække haft fokus på sundhedsteknologi. Seneste tiltag er en 
udbygning af Sociallægeinstitutionens Rapport App i form af online undervisning. Et projekt som har fået navnet ”E-
viden til borgeren” 
 
I Sociallægeinstitutionen forsøger vi at koble nye muligheder inden for velfærdsteknologi med de opgaver 
Sociallægeinstitutionen varetager, så medarbejderne har de bedste redskaber til at støtte borgerne. Samtidig forsøger vi 
også at effektivisere vores egne arbejdsmetoder, så ressourcerne udnyttes bedst muligt. Og ikke mindst, så skal borgeren 
føle sig støttet til at hjælpe sig selv. 
 
Vi har over de seneste par år, i 

samarbejde med MSBs IT afdeling, 

udviklet et (selv-) monitoreringsværktøj 

for borger-progression.  

App’en giver borgeren påmindelser om 

at registrere fx smerte- og 

aktivitetsniveau. Disse data bliver lagret 

centralt, og giver medarbejderen et 

mere realistisk billede af borgerens 

samlede tilstand, samtidig med at 

borgeren får mere indsigt i sin situation 

og progression.  

Nu skal Rapport App så i gang med 
desuden at pushe videoer og anden E-læringsmateriale ud til borgeren - projekt ”E-viden til borgeren”. Borgeren får en 
påmindelse om at se E-læringsmaterialet på sin smartphone. Rapport App gemmer desuden E-læringsmaterialet i app´en, 
således at borgeren får sit eget kartotek med relevant materiale målrettet borgerens specifikke problematik.  
 

I Sociallægeinstitutionen møder vi ofte 
sygemeldte borgere, vis viden om egen sundhed 
er mangelfuld, unuanceret og ofte indhentet fra 
tvivlsomme kilder på internettet. Samtidig 
handler den viden, borgerne har skaffet sig, ofte 
kun om sygdom, og ikke om sundhed eller om 
hvordan man kan opnå det vi kalder”højest 
mulige funktionsevne”.  
 
Den sygemeldte borger bliver tilbudt valideret 

sundhedsviden, i form af vores egenproducerede 

e-viden (e-læring, video og animeret 

undervisningsmateriale) både inden første møde 

med en medarbejder i Sociallægeinstitutionen, 

undervejs i borgerens forløb og som followup efter endt sundhedsforløb. 

Projektet skal afprøve, om borgeren kan profitere af små, overskuelige e-viden-produktioner, der giver relevant 

sundhedsviden i forhold til, ikke mindst, at mestre hverdagen og at være i beskæftigelse.  

Der er god erfaring med, hvorledes korrekt formidlet sundhedsviden skaber et fundament for, at borgere forstår den 

proces, de er i, og denne erfaring vil vi gerne bygge videre på.  



Projektets første produktion vil være henvendt til borgere med lænderygsmerter, og vil give information om bl.a.: 

1. Hvad er en ryglidelse, herunder en prolaps? 

2. Hvad er den gode sandsynlighed for at blive rask? 

3. Anbefalinger, herunder egen indsats. 

 

Eksempel på en animationsproduktion: 

Youtube video 2 

 
Projektet er finansieret af midler fra Opfinderpuljen i Aarhus Kommune, og det forventes at de første E-
læringsproduktioner er klar i februar 2018.  
 

Hvis du ønsker at følge projekt ”E-viden til borgeren” er der oprettet en 

LinkedIn gruppe: Link.  

Du kan ligeledes læse mere om Rapport App her: Link 

Kontaktperson: Anders Rosgaard, andr@aarhus.dk 

 

https://youtu.be/nqBxTPJacPc
https://www.linkedin.com/groups/8636618
http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/Sociallaegeinstitutionen/Home/Innovation/Igangvaerende-projekter.aspx?sc_lang=da
mailto:andr@aarhus.dk

