Forebyggende undersøgelser
for senkomplikationer
- Drivere og barrierer hos personer med
type 2-diabetes

FOREBYGGENDE UNDERSØGELSER FOR SENKOMPLIKATIONER
- Drivere og barrierer hos personer med type 2-diabetes
Udarbejdet af Kompetencecenter for Patientoplevelser (KOPA), Region Hovedstaden
for Steno Diabetes Center Copenhagen
Udarbejdet af:
Specialkonsulent Annika Porsborg Nielsen
Evalueringskonsulent Christine Lærke Witzke
Enhedschef Marlene Willemann Würgler
© Kompetencecenter for Patientoplevelser, Region Hovedstaden, København, Januar 2019
Henvendelser vedrørende undersøgelsen til:
Specialkonsulent Annika Porsborg Nielsen
Kompetencecenter for Patientoplevelser
Nordre Fasanvej 57
2000 Frederiksberg
Telefon: 38649966
E-mail: kopa@regionh.dk

Billederne i denne rapport tilhører KOPA, og rapportens billeder og citater bruges med samtykke fra undersøgelsens respondenter.

RAPPORTENS INDHOLD

1

INTRODUKTION

Baggrund og formål
Undersøgelsens omfang
Undersøgelsens tilgang
Om metoderne
En kvalitativ tilgang

2

5
6
7
8
10

RESULTATER

TEMA 1: Hverdagen med diabetes
TEMA 2: Opstarten er afgørende
TEMA 3: Forebyggende undersøgelser: Drivere og barrierer
TEMA 4: Sammedagsscreeninger – hvem kan det hjælpe?
Rapportens hovedkonklusioner

11
13
15
26
36

INTRODUKTION
Respondenter, omfang
og metoder

4

BAGGRUND

FORMÅL

Sammedagsscreeninger for personer med type 2-diabetes
Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) har taget initiativ til at
udvikle et koncept for borgere i almen praksis, som vil give
praktiserende læger mulighed for at henvise personer med type 2diabetes til en samlet screeningspakke for senkomplikationer. Dette
nye initiativ vil give borgerne mulighed for at få foretaget bl.a. fod- og
øjentjek samme sted samme dag, og det vil således forenkle den
enkelte borgers forløb og forhåbentlig bidrage til, at flere borgere får
foretaget disse vigtige forebyggende undersøgelser.

Ny viden om borgernes drivere og barrierer for at komme til de
forebyggende undersøgelser
Undersøgelsens formål er at give indblik i, hvordan borgerne vurderer
relevansen af de forebyggende undersøgelser og hvilke drivere og
barrierer, der er afgørende for, om borgerne kommer til
undersøgelserne. Vi har præsenteret borgerne for idéen om at samle
de forebyggende undersøgelser og afdækket, om et sådant
sammedagstilbud appellerer til borgerne, samt hvilke typer borgere
tilbuddet vil kunne hjælpe.

Baggrunden for initiativet er, at alle personer med type 2-diabetes
én gang årligt skal henvises til en fod- og øjenundersøgelse for at
forebygge de senfølger, der kan være af diabetes. En undersøgelse
viser, at det kun er 27% af alle personer med type 2-diabetes, der
går til fodundersøgelse og 33%, der går til øjenundersøgelse.*

Undersøgelsens resultater skal give Steno Diabetes Center Copenhagen input til deres videre arbejde med at udvikle et tilbud, der skal
støtte personer med type 2-diabetes i almen praksis i at komme til
de forebyggende undersøgelser.

INTRODUKTION

Forud for udviklingen af tilbuddet om sammedagsscreening ønsker
SDCC at få gennemført en brugerundersøgelse med fokus på,
hvordan borgerne vurderer relevansen af at komme til de
forebyggende undersøgelser, samt hvordan de vurderer værdien af
at få samlet undersøgelserne samme sted, samme dag.

*KORA, 2016: ”Hvem går til fodterapi – Er der en social eller geografisk ulighed?” og Jakob
Grauslund: ”Fotoscreening for diabetisk retinopati”, Ugeskrift for Læger, 2017; 179: V02170170
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UNDERSØGELSENS OMFANG

Individuelle interviews og fokusgrupper med 28
personer med type 2-diabetes i Region Hovedstaden
• 13 mænd og 15 kvinder
• I alderen 33–79 år

INTRODUKTION

• 22 i forløb hos egen læge og 6 i forløb på et ambulatorie
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UNDERSØGELSENS TILGANG

En eksplorativ tilgang
Interviewene starter med en afdækning af borgernes
hverdagsliv, sundhed og sygdom, og fokuserer
dernæst på deres diabetesforløb og de forebyggende
undersøgelser. Formålet med det eksplorative fokus er
at få viden om det hverdagsliv, som er med til at forme
borgernes diabetesforløb og deres erfaringer med de
forebyggende undersøgelser.

INTRODUKTION

Undersøgelsens fokus er borgere i almen praksis
Generelt omhandler rapportens resultater borgere,
som går i almen praksis. Dog indgår også seks borgere i
ambulatorieforløb – disse personer er med, fordi de
har konkrete erfaringer med at gå i forløb, hvor flere af
de forebyggende undersøgelser er samlet. Det angives
under hvert citat, om borgerne går i forløb i
ambulatorium eller almen praksis.
Data bruges med borgernes samtykke
Alle billeder og citater i rapporten anvendes med
borgernes skriftlige samtykke. Alle navne, der
optræder i rapporten, er pseudonymer. Billeder og
citater hører ikke sammen – det vil sige, at en person,
der citeres på en given side, ikke nødvendigvis er den
person, der optræder på billedet.

7

INTRODUKTION

OM METODERNE

INTERVIEW

VISUELLE ØVELSER

Undersøgelsens interviews har givet os indsigt i en lang række
aspekter ved interviewpersonernes liv: Hvem er de i kontakt med ift.
deres diabetes? Hvordan vurderer de relevansen af de forebyggende undersøgelser? Hvilken rolle spiller egen læge i deres
diabetesforløb? Vi har ladet borgerne fortælle deres historier ud fra
tanken om, at de er eksperter på deres liv og sygdomsforløb, og at
det er deres unikke erfaringer og synspunkter, vi ønsker at få
indsigt i.

Under vores interviews har vi brugt en visuel øvelse som en alternativ
metode til at få indblik i borgernes liv. Vi har startet interviewet med
at lave en mapping-øvelse, hvor vi har bedt borgerne identificere de
kontakter, de har i sundhedsvæsenet og fortælle, hvilke kontakter der
er vigtigst for dem.

Vi har gennemført 17 individuelle interview. Alle interviews har varet
45 min.-1 time og er optaget på diktafon med borgerens samtykke.
Borgerne er rekrutteret via bl.a. patientskoler, den kommunale
hjemmesygepleje, bosteder og ambulatorier.

Den visuelle øvelse har givet os indsigt i hvad, der er på spil i
borgernes liv, og hvilke parallelle forløb og aftaler de har. Øvelsen har
også givet indblik i, hvor meget diabetes fylder i deres hverdag, og
hvordan dette påvirker deres tilgang til de forebyggende undersøgelser.
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INTRODUKTION

OM METODERNE

FOKUSGRUPPER

MØNSTERANALYSE

I fokusgrupperne har vi samlet en gruppe borgere til en diskussion af,
hvilke fordele og ulemper der kan være ved at samle de
forebyggende undersøgelser, og hvad der skaber mest mulig værdi i
deres øjne.

Undersøgelsens resultater er analyseret frem via en mønstergenkendelsesproces. Processen er foregået ved, at vi har analyseret
alt vores indsamlede data fra interviews og fokusgrupper med det
formål at finde frem til de mønstre, der går på tværs af materialet.

Fokusgrupperne har givet os indblik i borgernes udveksling af
erfaringer fra deres diabetesforløb: Hvilken rolle spiller deres egen
læge? Går de til de forebyggende undersøgelser? Hvad kan motivere
til at komme til undersøgelserne, og hvad kan gøre det svært? Og
hvad tænker de om tilbuddet om sammedagsscreening?

Mønstergenkendelse er en åben og eksplorativ metode, hvor der ikke
arbejdes ud fra hypoteser eller på forhånd fastsatte temaer.
Resultaterne dannes i stedet af de mønstre, der træder frem under
analysen af de indsamlede data fra borgerne.

Vi har gennemført to fokusgrupper. Fokusgrupperne varede hver to
timer, og der var henholdsvis seks og fem deltagere.
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EN KVALITATIV TILGANG
Undersøgelsens kvalitative tilgang har skabt mulighed for at komme i dybden med borgernes livshistorier, oplevelser og erfaringer. I en kvalitativ
analyse skabes validitet igennem dybdeanalyse af fremtrædende mønstre i data, hvilket sætter os i stand til at sige noget om hvad borgerne
oplever, hvordan de taler og handler, og hvorfor bestemte logikker eller adfærd er meningsfulde i deres livsverdener. Nedenfor ses et overblik
over de væsentligste forskelle mellem en kvantitativ og en kvalitativ tilgang.

Kvantitativ tilgang
• Anvendes til at teste foruddefinerede
hypoteser

• Anvendes til åbne og eksplorative
undersøgelser

• Tager udgangspunkt i undersøgelsens
antagelser

• Tager udgangspunkt i borgernes beskrivelser

• Besvarer spørgsmål som ”hvor mange” og
”hvor meget”
• Validitet skabes igennem store
repræsentative samples og korrekt kodning
• UDBYTTE: Kortlægger en stor gruppe
borgere i overfladen og bredden ud fra givne
parametre

INTRODUKTION

Kvalitativ tilgang

• Besvarer spørgsmål som ”hvad”, ”hvorfor” og
”hvordan”
• Validitet skabes igennem mønstergenkendelse og dybdeanalyse af data
• UDBYTTE: Udforsker og beskriver en mindre
gruppe borgeres oplevelser og livsverdener i
dybden
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TEMA 1
Hverdagen med
diabetes

RESUMÉ AF TEMA 1
Tema 1 giver et indblik i hverdagen for personer med diabetes og i
hvilken rolle, diabetes spiller i deres daglige liv.

Diabetes fylder ikke i det daglige

Det at have diabetes fylder ikke i borgernes hverdag. Det skyldes
delvist, at borgerne ikke har daglige symptomer og ofte ikke kan
mærke sygdommen. For nogle fylder deres diabetes ikke, fordi den
er velreguleret. For de borgere, der har flere diagnoser, er diabetes
ikke førsteprioritet, fordi deres andre diagnoser er mere præsente og
i højere grad påvirker deres livskvalitet.
En stor del af borgerne oplever, at deres praktiserende læge
reducerer diabetes til at handle om blodsukkertal og medicin, og de
savner mere generel rådgivning om sygdommen.
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DIABETES FYLDER IKKE I HVERDAGEN

”

”

Jeg kan ikke
mærke min
diabetes

• Diabetes fylder ikke i
borgernes dagligdag.

•

Diabetes er ikke førsteprioritet
for borgerne.

• Mange mærker ingen
symptomer i hverdagen.

•

• Borgerne kan ikke mærke, om
blodsukker er højt eller lavt, og
nogle glemmer derfor at tage
deres medicin.

Andre diagnoser som KOL,
kræft og psykisk sygdom
fylder mere.

•

• Andre er så velregulerede, at
sygdommen ikke påvirker dem
i det daglige.

TEMA 1

Der er andre
diagnoser, der
overskygger

Mange opfatter diabetes som
den mindst alvorlige af deres
diagnoser, og den som bedst
kan tilsidesættes.

”

Jeg savner
generel rådgivning
om diabetes

• Hos egen læge er diabetes
reduceret til blodsukkertal og
medicin.
• Borgerne mangler et helhedsblik
på deres diabetes hos deres
egen læge.
• De efterspørger generel
rådgivning om fx kost og
motion.
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TEMA 2
Opstarten er
afgørende

RESUMÉ AF TEMA 2
Tema 2 giver et billede af, hvordan personer med diabetes oplever
opstarten af deres behandlingsforløb – både når den forløber godt
og mindre godt.

Opstarten former det videre behandlingsforløb
Undersøgelsen peger på, at den første tid, efter borgerne er blevet
diagnosticeret med diabetes, har stor betydning. Borgerne fortæller,
at det er meget forskelligt, hvordan deres læger tager imod dem,
hvad de bliver tilbudt af ydelser, og hvorvidt de sendes til
diabeteskursus og forebyggende undersøgelser.
Flere borgere fortæller, at hvis egen læge ikke handler hurtigt i
starten, kan det være startskuddet til et dårligt behandlingsforløb.
En dårlig opstart er for borgerne præget af angst, forvirring og tvivl i
forhold til hvad de må spise, og hvordan de bør leve med diabetes.
Omvendt er den gode opstart, hvor egen læge handler hurtigt og
rådgiver bredt om diabetes, ofte begyndelsen til et godt forløb, hvor
borgeren tager ansvar og går til kontroller og forebyggende
undersøgelser.
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BORGERNES DIABETESFORLØB STARTER
MEGET FORSKELLIGT

”

Min læge sendte mig til fodterapeut og
øjenlæge og på diabeteskursus i
kommunen (…) Han var rigtig god til at ta’
imod mig. Det hele er gået efter bogen,
som man siger.
- Mehmet, 43 år, borger i almen praksis

God opstart
•
•
•
•
•
•

Der handles hurtigt
Der lægges en plan for forløbet
Introduktion til relevante tilbud
Bred rådgivning om diabetes (fx kost, motion, psyke, sexliv)
Hurtig henvisning til diabeteskursus, øjenlæge og fodterapeut
Borgerne føler, der bliver taget hånd om dem

Vendepunkt
Dårlig opstart

TEMA 2

•
•
•
•
•
•
•

Få aktiviteter lige efter diagnosen
Snævert fokus på medicin og blodsukkermåling
Viden om relevante tilbud kommer fra familie og venner
Ingen henvisning til diabeteskursus, øjenlæge og fodterapeut
Mange myter og forvirring om sygdommen
Borgerne føler sig overladt til sig selv
Indlæggelse eller forværring af sygdommen kan føre til et
vendepunkt for borgerne, hvor de fx kommer på kursus og
får en ‘forsinket god opstart’

”

Det er lægens opgave – altså vi
kommer jo derind og ved ikke en pind
om diabetes, så det er da lægen, der
skal slå én oveni hovedet og sende én
videre i de der ting, der nu er.
- Kirsten, 67 år, borger i almen praksis

”

Lægen sagde ikke noget om kost, og
jeg er aldrig blevet tilbudt en diætist.
Jeg sku ha’ et slag med en hammer,
før jeg fandt ud af, det er alvor (…) Så
kom jeg på rehabilitering – det var guld
værd! Det kom bare for sent.
- Kim, 66 år, borger i almen praksis
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TEMA 3
Forebyggende undersøgelser:
Drivere og barrierer

RESUMÉ AF TEMA 3
Tema 3 beskriver borgernes erfaringer med de forebyggende
undersøgelser for senkomplikationer og identificerer en række
drivere og barrierer, der er med til at afgøre, om borgerne kommer til
undersøgelserne.

Hvilke drivere og barrierer er der for at komme til forebyggende
undersøgelser?
En helt afgørende betingelse for at komme til undersøgelserne er
viden om, at de findes. Et centralt resultat i undersøgelsen er, at
mange personer med diabetes aldrig har hørt om de forebyggende
undersøgelser. Desuden er det en væsentlig driver, at relevansen af
undersøgelserne præsenteres tydeligt for borgeren, og at der lægges
en plan for opfølgning på resultaterne.
Borgernes egen vurdering af risikoen for følgesygdomme spiller også
ind på deres motivation for at gå til undersøgelserne, ligesom det er
vigtigt for dem at gå hos faste behandlere. For personer med både
diabetes og psykisk sygdom er det en vigtig driver, at kunne have en
ledsager med til undersøgelserne, eller at undersøgelserne foregår
på deres bosted.
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TEMA 3

BORGERNES DRIVERE OG BARRIERER FOR AT KOMME TIL DE
FOREBYGGENDE UNDERSØGELSER

BARRIERE:
DRIVER:

Min læge har aldrig fortalt mig om de forebyggende undersøgelser
Jeg har lært, at der kan være alvorlige konsekvenser af min diabetes

BARRIERE:
DRIVER:

Undersøgelserne præsenteres som en valgfri mulighed
Undersøgelserne præsenteres som en indbygget del af mit forløb

BARRIERE:

Jeg kan ikke overskue at komme til undersøgelserne

BARRIERE:

Jeg har selv vurderet, at undersøgelserne ikke er vigtige

DRIVER:

Jeg har faste øjenlæger og fodterapeuter, som kender mig

DRIVER:

Jeg har en ledsager med til undersøgelserne, det gør mig tryg

DRIVER:

Jeg kan få lavet undersøgelserne her, hvor jeg bor

BARRIERE:
DRIVER:

Min læge spørger ikke, om jeg har været til undersøgelserne
Jeg snakker med min læge om resultaterne af undersøgelserne
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BARRIERE: Min læge har aldrig
fortalt mig om de forebyggende
undersøgelser

”

Der er ikke nogen af mine læger, der
nogensinde har nævnt noget om
øjenlæge eller fodterapeut.
- Michael, 61 år, borger i almen praksis

DRIVER: Jeg har lært, at der kan
være alvorlige konsekvenser af
min diabetes

”

Hun fortalte mig [om] alle de der
komplikationer man kan få, og det
skræmte mig rigtig meget. Og jeg synes
det virkede ret uoverskueligt, med alle
de ting jeg skulle. Men nu er det bare
blevet en vane.
- Sandra, 33 år, borger i almen praksis

TEMA 3

En forudsætning for at komme til de forebyggende
undersøgelser er kendskab til, at de findes. Mange
personer med diabetes er aldrig blevet informeret
om følgesygdomme og om de forebyggende
undersøgelser af egen læge.
Nogle har tilfældigt hørt om undersøgelserne fra
venner, familie eller en kontaktperson på et bosted.
Disse borgere fortæller, at de finder det bekymrende,
at deres læge ikke har fortalt om undersøgelserne,
og de finder det problematisk, at det tilsyneladende
er tilfældigt om egen læge henviser til undersøgelserne eller ej.

Nogle personer med diabetes bliver tidligt informeret
og får relevant viden om risikoen for følgesygdomme, hvad de selv kan gøre for at forebygge
dem, og hvorfor fod- og øjenundersøgelser er vigtige.
De får enten denne viden fra deres egen læge eller
på et diabeteskursus.
Den rettidige information om følgesygdommene, og
erkendelsen af de mulige konsekvenser, motiverer
dem til at gå fast til undersøgelserne. De ser det som
deres ansvar at gå til undersøgelserne og går til dem
med det formål at forebygge og tage eventuelle
senfølger i opløbet.
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BARRIERE: Undersøgelserne
præsenteres som en valgfri
mulighed

”

Lægen har sagt ’du kan godt få
en henvisning til en fodlæge, hvis
du vil’, men der har jeg jo bare
sagt nej. Og hun har aldrig sagt:
‘Du SKAL ned til en fodlæge’.

TEMA 3

- Kim, 66 år, borger i almen praksis

DRIVER: Undersøgelserne
præsenteres som en indbygget
del af mit forløb

”

Jeg går hos Lene, og så siger hun
’næste gang skal du op hos
sygeplejersken, og så skal vi ha set på
dine fødder også’. Hun skriver det på,
og så kører det helt automatisk.
- Poul, 75 år, borger i ambulatorieforløb

Nogle borgere oplever, at egen læge præsenterer de
forebyggende undersøgelser som en mulighed, de
kan vælge til eller fra. De fortæller, at lægen ikke
forklarer vigtigheden af undersøgelserne, og hvordan
de eventuelt kan have betydning for den daglige
behandling. Det er således op til borgerne at vurdere,
om undersøgelserne er relevante for dem.

Borgere i ambulatorieforløb beskriver de forebyggende undersøgelser som en integreret del af
deres behandling. Undersøgelserne præsenteres
som del af en samlet pakke, hvor det ikke er muligt
at vælge til eller fra. Borgerne stiller derfor ikke
spørgsmålstegn ved relevansen af de forebyggende
undersøgelser.

Dette resulterer i, at borgerne opfatter de forebyggende undersøgelser som adskilt fra forløbet hos
egen læge. Besøgene hos speciallægerne ses som
separate forløb, som kræver overskud at starte op.

Deres oplevelse er, at diabetesforløbet rummer en
række kontroller og undersøgelser, som alle er
vigtige. Det skaber tryghed, at eksperterne har styr
på, at de kommer til alle de relevante undersøgelser.
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CASE: FOR KURT ER DE FORBYGGENDE UNDERSØGELSER
EN DEL AF ET FAST PROGRAM
Selvom det primært er borgere fra ambulatorierne, der ser de forebyggende undersøgelser som en integreret del af deres forløb, er der også
borgere i almen praksis, der oplever det på samme måde. Disse borgere har typisk haft en opstart, hvor deres læge har præsenteret dem for alle
de relevante kontroller og undersøgelser og forklaret, at de er en fast del af diabetesbehandlingen. Det har stor betydning, at lægen italesætter
undersøgelserne, som noget der er obligatorisk, og at han eller hun følger op på, om borgeren har været til undersøgelserne, og at de sammen
taler om resultaterne og deres betydning for det videre forløb.

Kurt er 74 år og har haft
diabetes i 7 år. Han går til
kontrol hos egen læge og er i
behandling med Novomix.

”
TEMA 3

Jeg havde den opfattelse, at
lægen havde en fast plan.
Diabetes? Så skal du
igennem de her ting. Der var
ikke noget at snakke om.

TEMA 3 - OVERBLIK

”

Nu kombinerer jeg det. Hver 3.
måned ta’r jeg tandlægen kl. 8.00,
fodterapeuten kl. 9.15, og lægen
10.30. Så tager vi dem alle
sammen på stribe. Formiddagen
er reserveret til det.

”

Og så får lægen en status fra
fodterapeuten og siger ‘jeg kan
også se, at du har været hos
øjenlægen, og der er ikke
noget’.
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BARRIERE: JEG KAN IKKE OVERSKUE AT KOMME TIL
UNDERSØGELSERNE

”

Jeg er rigeligt fyldt op, så [diabetes] får
ikke lige første prioritet. Det er det, jeg
anser for mindst nødvendigt og så må
man jo vælge.
- René, 34 år, borger i almen praksis

TEMA 3

Nogle personer med diabetes fortæller, at de udebliver fra
forebyggende undersøgelser i perioder, hvor andre sygdomme eller
udfordringer fylder. Ofte har disse borgere flere sygdomme som fx KOL,
kræft eller psykiatriske diagnoser, hvor de oplever daglige symptomer,
og som derfor overskygger deres diabetes i hverdagen. Når diabetes
ikke er øverst på dagsordenen, bliver det sværere at finde motivation
til at gå til de forebyggende undersøgelser.
Hvis der derudover er andre udfordringer, der fylder i hverdagen, fx
sociale, familiemæssige eller økonomiske, bliver de forebyggende
undersøgelser ofte nedprioriteret. Flere fortæller desuden, at i svære
perioder kan selv små forhindringer gøre, at de udebliver, fx hvis lægen
flytter, eller de selv skal booke en ny tid efter en undersøgelse

”

Jeg må indrømme, jeg har ikke taget det
alvorligt. Jeg var også meget optaget (…)
Min far fik amputeret benene, og så kom
han hjem fra hospitalet, og så døde min
mor. Så mange gange, så tænkte jeg, nej,
jeg er nødt til at tage mig sammen. Sådan
gik det i lang tid.
- Dajana, 59 år, borger i almen praksis
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BARRIERE: JEG HAR SELV VURDERET,
AT UNDERSØGELSERNE IKKE ER VIGTIGE

”

Det var ikke nødvendigt, for jeg har ikke
ku’ mærke noget problem (…) Jeg har
altid godt kunnet mærke, hvis jeg har
fået en sten i skoen (…) Så derfor har
jeg syntes det var liiiige at skyde
gråspurve med kanoner at gå til en
fodlæge.
- Kim, 66 år, borger i almen praksis

Nogle borgere vurderer, at de forebyggende undersøgelser er overflødige for dem, selvom de er blevet informeret om, at undersøgelserne
er vigtige. De fravælger aktivt undersøgelserne eller går fx til dem
sjældnere end én gang årligt.

TEMA 3

Borgerne fravælger typisk ikke undersøgelserne af økonomiske
årsager. Der er tale om relativt ressourcestærke borgere, som fortæller,
at de på et informeret grundlag vælger ikke gå til undersøgelserne. De
er ikke bekymrede for senfølger, fordi de vurderer, at deres diabetes er
velreguleret. Hvis de begynder at opleve symptomer eller får
komplikationer, vil de starte med at gå til undersøgelserne. Det er
oftest fodterapeuten, som borgerne fravælger.

”

Det der med fodterapi, det sagde hun
[lægen], at jeg skulle gøre hvert år. Ikke pga.
pengene, men det har jeg ikke tænkt mig at
gøre. Måske hvert tredje eller fjerde år. Så
længe jeg har styr på mine sukkertal. Men
øjenlægen, det vil jeg altså gøre hvert år,
fordi jeg kører meget i bil, fordi jeg arbejder
langt væk.
- Mehmet, 43 år, borger i almen praksis
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DRIVER: JEG HAR FASTE ØJENLÆGER OG FODTERAPEUTER,
SOM KENDER MIG

”

Man har jo en dialog, og det er
nemmere at snakke om tingene, når
det er den samme person. For så kan
man sige ‘siden sidst, der har jeg følt
sådan og sådan’. Det vil man jo ikke
kunne med en ny.
- Eva, 65 år, borger i almen praksis

Mange personer med diabetes fortæller, at de er mere motiverede til at
gå til de forebyggende undersøgelser, fordi de har en fast øjenlæge og
fodterapeut. Det sikrer, at behandleren kender historikken og kan se,
om der er ændringer fra gang til gang, som giver anledning til en dialog
med egen læge.

TEMA 3

Flere understreger også, at kontinuiteten gør, at behandlingen bliver
mere personlig. Især hos fodterapeuten, hvor mange går hver 4-6. uge,
er det vigtigt, at behandleren kender deres behov og præferencer. Det
sikrer, at han eller hun kan give gode råd og anvisninger om den daglige
fodpleje, som er vigtig, når man har diabetes.

”

Det er vigtigt, at det er den samme person,
der følger mig hvert år. Så hvis der sker
nogle ændringer, så er hun eller han klar
over det, i stedet for hvis det var to
forskellige, så ville der måske gå noget
kommunikation tabt.
- Sandra, 33 år, borger i almen praksis
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DRIVER: JEG HAR EN LEDSAGER MED TIL UNDERSØGELSERNE,
DET GØR MIG TRYG

”

Til fodstatus har jeg en
kontaktperson med og også til
øjenlægen (…) De (bostedet) vil
gerne vide, hvordan det går med min
sukkersyge, så de kan støtte mig,
når jeg også har mine psykiske
problemer ik’.
- Sandra, 33 år, borger i almen praksis

TEMA 3

For personer, der både har diabetes og en psykiatrisk diagnose, er det
vigtigt, at de har mulighed for at have en ledsager med til de
forebyggende undersøgelser. Flere fortæller, at det kan være
afgørende for, om de kommer til undersøgelserne eller ej. Ledsageren
spiller en vigtig rolle, fordi de hører, hvad behandleren fortæller, og kan
være med til at huske vigtige oplysninger senere i forløbet.
For personer med diabetes og psykisk sygdom er det desuden en stor
fordel, at fx en kontaktperson fra deres bosted hører, hvordan det går
med deres diabetes, og hvad det er vigtigt at vide i forbindelse med
risikoen for følgesygdomme. På den måde skabes der sammenhæng
mellem de forskellige diagnoser, og kontaktpersonen får en
helhedsforståelse, der gør, at han eller hun bedre kan støtte borgeren i
at håndtere både deres diabetes og deres psykiske sygdom.

”

Jeg har haft en periode hvor jeg slet ikke
kom [til de forebyggende undersøgelser].
Det var min kontaktperson Cecilie, der fik
mig derud igen (…) Det kan være svært at
komme til undersøgelserne, hvis man ikke
har én med. Jeg har også prøvet at være
derude alene, men så fatter jeg ikke
halvdelen af, hvad de siger.
- Anette, 53 år, borger i ambulatorieforløb
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DRIVER: JEG KAN FÅ LAVET UNDERSØGELSERNE HER, HVOR JEG BOR

”

Jeg går til fodterapeut. Hun kommer
hver femte uge og ordner fødder (…)
Det er en fordel, at fodterapeuten
kommer ud til bostedet, for så kommer
hun lige til døren. Det er godt, det er
den samme, der kommer, fordi hun
kender mig.
- Palle, 60 år, borger i almen praksis

TEMA 3

I undersøgelsen indgår en række personer, som har både type 2diabetes og en psykiatrisk diagnose, og som bor på et bosted. For
disse personer er transport til både egen læge og speciallæger en
udfordring. Mange er ikke i stand til at tage offentligt transport og har
desuden behov for, at deres kontaktperson fra bostedet tager med til
kontroller og undersøgelser. Det kræver ekstra planlægning, når flere
skal deltage i besøget, og det gør det sværere at komme afsted.
På nogle af bostederne er der lavet aftaler med fodterapeuter, som
kommer ud og laver fodbehandling og årsstatus for beboere med
diabetes. Beboerne fortæller, at dette gør det nemt og overskueligt at
gå til fodbehandling, og at det desuden er trygt, at det foregår i vante
rammer med en fast person, de kender. Flere siger, at de ellers ikke ville
komme til fodterapeut.
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BARRIERE: Min læge spørger
ikke, om jeg har været til
undersøgelserne

”

Min læge er flintrende ligeglad med,
om jeg kommer eller ej (…) Jeg ku’
godt tænke mig én, der holdt mig i
ørerne og sagde, ‘det er kontrol
hver 3. måned og forebyggende
hvert halve år’.

TEMA 3

- Jan, 53 år, borger i almen praksis

DRIVER: Jeg snakker med min
læge om resultaterne af
undersøgelserne

”

Øjenlægen og fodterapeuten sender
resultaterne til min egen læge (…). Min
læge siger, at det ser fint ud, og at det
er godt, at jeg gør det, så vi ved, hvor
jeg står.
- Mehmet, 43 år, borger i almen praksis

Mange personer med diabetes oplever ikke, at egen
læge følger op på, om de har været til de
forebyggende undersøgelser, og lægen taler heller
ikke med dem om resultaterne af undersøgelserne.
Borgerne savner anerkendelse fra lægens side af, at
de kommer til undersøgelserne.

Flere borgere fortæller, at fast opfølgning hos egen
læge motiverer dem til at komme til de forebyggende undersøgelser. Lægen følger op på, at de
har været til undersøgelserne og gennemgår
resultaterne med dem. Det oplever borgerne som et
helhedssyn på dem og deres forløb.

Uden opfølgning bliver undersøgelserne løsrevet fra
deres forløb hos egen læge og bliver en selvstændig
ting, som de går til. Samtidig bliver egen læge ikke en
samlende tovholder for diabetesbehandlingen.

For borgerne er lægens anerkendelse af, at de
kommer til undersøgelserne, vigtig. Det er motiverende, at lægen udviser interesse, og det gør, at
borgerne føler sig mere forpligtet til at gå til
undersøgelserne.
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TEMA 4
Sammedagsscreeninger
- hvem kan det hjælpe?

RESUMÉ AF TEMA 4
Vi har spurgt alle de borgere, der har deltaget i undersøgelsen, om
det ville skabe værdi for dem, at de forebyggende undersøgelser
blev samlet og foregik samme dag, samme sted.

Sammedagsscreeninger kan hjælpe en bestemt type borgere
Tema 4 beskriver borgernes holdninger til tilbuddet om sammedagsscreeninger og deres syn på tilbuddets relevans. Ud fra
borgernes udsagn har vi udviklet tre personaer, som repræsenterer
tre forskellige syn på tilbuddet og dets potentielle værdi. Med
udgangspunkt i personaerne giver vi vores anbefaling til, hvilken type
borgere tilbuddet kan gøre en forskel for, og hvorfor det bør
målrettes til netop denne gruppe.
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SAMMEDAGSSCREENING HAR NOGLE KLARE FORDELE

For de borgere, som synes at sammedagsscreeninger er et godt tiltag, er det særligt indenfor tre områder, de vurderer, at tilbuddet kan skabe
værdi. For dem vil fordelene, ved at samle undersøgelserne, handle om at få reduceret mængden af aftaler, bruge mindre tid på transport og få
trygheden i at vide, at alle de relevante undersøgelser bliver foretaget på én gang.

”

”

Kun én aftale i
kalenderen

•

Undersøgelserne bliver
overstået på én dag.

•

Borgerne skal kun
transportere sig én gang.

•

Der er færre tider, der skal
bookes og koordineres.

•

Mindre afhængig af pårørende,
der skal køre dem.

Sygdom og lægebesøg
fylder mindre i hverdagen.

•

•

TEMA 4

Minimal
transport

For brugere af flextransport er
der mindre ventetid.

”

Trygt, at alt det
vigtige bliver tjekket

•

Det er en sikkerhed at vide,
at alle relevante
undersøgelser er foretaget.

•

Tilbud om forebyggende
undersøgelser afhænger ikke
af, om egen læge henviser
eller ej.
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BORGERNE ER IKKE ENIGE OM, HVEM DER BØR FØLGE OP PÅ
SAMMEDAGSSCREENINGEN
Borgerne har forskellige holdninger til, hvor opfølgning på sammedagsscreening bør foregå. Nogle pointerer, at når de får lavet undersøgelserne på
hospitalet, har de adgang til de førende diabetesspecialister, og derfor bør det være dem, der gennemgår resultaterne med dem. De ser det som
en stor fordel, at få eksperternes vurdering og forventer, at det er dem, der skal træffe beslutning om eventuelle ændringer i behandlingen. For
andre borgere er det afgørende, at resultaterne kommer tilbage til egen læge, og at det er lægen, der laver gennemgangen. Det gælder typisk for
borgere, som har et godt forhold til egen læge, og hvor lægen fungerer som tovholder for deres forløb. For disse borgere er det lægen, der har det
samlede sygdomsbillede, og som kan relatere resultaterne til borgerens øvrige diagnoser og til deres samlede behandling.

Nogle ønsker hospitalet følger op,
fordi de er eksperterne

”

Jeg ville være mest tryg ved at komme ind og
snakke med specialisterne om, hvad de var
kommet frem til. For min læge siger bare, ‘jamen
det går godt’. (…) Altså, så vil jeg føle, nå ja, så
har du egentlig ikke fået det store ud af den
undersøgelse.

Andre ønsker egen læge følger op,
fordi han/hun har helhedsblikket

”

Hvis [hospitalet] håndterer det, så får vi aldrig
linket fra diabetes og til de andre ting, jeg går til
lægen med. Det er utrolig vigtigt for mig, at
lægen har helhedssynet på mig som person.
- Kurt, 74 år, borger i almen praksis

TEMA 4

- Alice, 68 år, borger i almen praksis
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SAMMEDAGSSCREENING LØSER ET PROBLEM FOR EN
BESTEMT TYPE BORGERE
I dette afsnit gennemgår vi tre personaer og deres syn på sammedagsscreening, og beskriver hvorfor tilbuddet bør målrettes Persona 2. For denne
type borgere vil sammedagsscreening gøre undersøgelserne overskuelige og betyde, at de vil begynde at komme til dem. Undersøgelsens fokus har
været på de relativt velfungerende borgere, hvorfor de mest sårbare personer med diabetes ikke er stærkt repræsenteret i analysen. Persona 3
underbygges derfor af resultater fra KOPAs rapport om sårbare borgere med diabetes*. Udover personaerne har vi identificeret en gruppe borgere
– De uinformerede – som aldrig har hørt om de forbyggende undersøgelser, og som derfor ikke har kunnet vurdere værdien af sammedagsscreening.

”

Persona 1:
De selvkørende

Sammedagsscreening gør
ingen forskel – jeg ville gå til
undersøgelserne alligevel

”

Persona 2:
De afventende

Sammedagsscreening
samler undersøgelserne og
gør dem overskuelige for mig

TEMA 4

ANBEFALING
Målret tilbuddet
om sammedagsscreeninger til ”De
afventende”
* ‘Livet med diabetes: Sårbare diabetespatienters fortællinger’ KOPA, Januar 2018

Persona 3:
De fastlåste

”

Sammedagsscreening
virker uoverskueligt, fordi
jeg skal afsted en hel dag

MULIGE TILTAG
Udkørende
speciallæger eller
sammedagsscreening hos egen
læge eller på bosted

De uinformerede

”

Jeg ved ikke, om sammedagsscreening er relevant for
mig – jeg har aldrig hørt om
forebyggende undersøgelser

MULIGE TILTAG
Relevant og ensartet
information fra almen
praksis tidligt i
forløbet
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De selvkørende opfatter sammedagsscreening som et tilbud, der vil give øget
convenience i deres behandling. Nogle af
dem ville tage imod tilbuddet, fordi det vil
lette hverdagen, mens andre synes det er
overflødigt, da deres undersøgelser allerede
kører efter faste rutiner.

PERSONA 1: DE SELVKØRENDE

Fælles for dem alle er, at tilbuddet ikke ville
gøre en forskel, da de vil gå til
undersøgelserne uanset hvad.

”

Sammedagsscreening gør
ingen forskel – jeg ville gå til
undersøgelserne alligevel

PERSONA 1: DE SELVKØRENDE

Hvad kendetegner De selvkørende?
•

Har typisk ikke andre diagnoser end diabetes

•

God opstart – der er blevet handlet hurtigt

•

Går fast til de forebyggende undersøgelser og har
gjort det siden de blev diagnosticeret

•

Høj grad af sygdomsaccept

•

Høj grad af ansvar for egen sygdom

•

Tæt relation til egen læge, som fungerer som
tovholder
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CASE: HELGA SYNES SAMMEDAGSSCREENING ER OVERFLØDIGT OG
VIL HELLERE FORTSÆTTE, SOM HUN PLEJER

Helga er 71 år og har haft type
2-diabetes i 8 år. Hun går fast til
fodterapeut og øjenlæge. Hun har haft
meget glæde af at være på
diabeteskursus, og hendes mål er at
komme i gang med at motionere, så
hun kan tabe sig.

PERSONA 1: DE SELVKØRENDE

”
TEMA 3 - OVERBLIK

Altså, jeg får også taget alle de der
blodprøver. Og som sagt går jeg til
øjenlægen en gang om året og til
fodlæge (…) Jeg er glad, hver gang jeg
har været til øjenlægen, og hun siger,
‘der er ikke spor, der ligner noget, der
har med diabetes at gøre’. Så det er jo
bare fint.

”

Når jeg går til fodterapeut, så er det en
gang om året, omkring 1. januar, så får
jeg taget den der prøve. Det gør hun
lige, det tager et kvarter (…) Det ville
da være fuldstændig åndssvagt, at
jeg skulle sådan et sted hen og have
det gjort.

”

Jeg tror faktisk helst, jeg vil køre, som
jeg kører i dag. Det kan være
forskelligt, om lægen ved noget om
diabetes, for alle har jo ikke lige
meget styr på det... Men jeg synes,
mit kører fint.
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De afventende fortæller, at tilbuddet om
sammedagsscreening kunne have gjort en
afgørende forskel for dem, hvis de var
blevet tilbudt det tidligt i forløbet.

PERSONA 2: DE AFVENTENDE

Mange siger, at én samlet undersøgelse
ville gøre det overskueligt at komme i gang
– især i perioder hvor andre udfordringer
eller sygdomme trænger diabetes i
baggrunden.

”

Sammedagsscreening
samler undersøgelserne
og gør dem overskuelige
for mig

ANBEFALET
MÅLGRUPPE

PERSONA 2: DE AFVENTENDE

Hvad kendetegner De afventende?
•

Har ofte flere diagnoser end diabetes

•

Dårlig opstart i diabetesforløb

•

Har lange perioder, hvor de ikke går til de
forebyggende undersøgelser

•

Lav grad af sygdomsaccept

•

Andre udfordringer konkurrerer med diabetes

•

Har perioder, hvor sygdommen er sat på hold
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CASE: ALICE VILLE GÅ TIL FODTERAPEUT,
HVIS HUN KUNNE GØRE DET SOM ‘EN SAMLET PAKKE’

Alice er 68 år og har KOL og
fibromyalgi og har haft type
2-diabetes i fire år. Hun har aldrig
været til fodterapeut og går kun til
øjenlæge, fordi hun har grå stær.

ANBEFALET
MÅLGRUPPE

”
PERSONA 2: DE AFVENTENDE

Altså, min læge sagde godt nok
det der med fodlægen, jeg fik så
aldrig fulgt op på det (…) Jeg
tænkte, nej, nu bliver det snart
for meget med alt det sygdom!
Det var det, der gjorde, at jeg
ligesom skød det fra mig.

TEMA 3 - OVERBLIK

”

Hvis der var blevet sagt, ‘du kan gå
derind, og der får du tjekket det hele
på en dag, så skal du sætte x antal
timer af’. Ja, det havde jeg helt
100% gjort. Fordi så havde det
været overskueligt. I stedet for at så
skal du dérhen, og så skal du
dérhen.

”

Så ville jeg have følt, at det
var én stor pakke i
forbindelse med den
sygdom, jeg havde pådraget
mig nu. Det kunne jeg bedre
ha’ overskuet.
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Skift billede –
evt hænder
eller andet,
ikke
genkendelig
person

For De fastlåste ville sammedagsscreening
ikke hjælpe dem til at komme i gang med at
gå til undersøgelserne. De synes i forvejen,
det er svært at komme til kontrol hos egen
læge, så dét at undersøgelserne varer en
halv dag, gør det uoverskueligt.

PERSONA 3: DE FASTLÅSTE

Desuden er diabetes ofte langt nede på
deres dagsorden. Mange udskyder deres
behandling, og risikoen for senkomplikationer opfatter de ikke som alvorlig.

”

Sammedagsscreening
virker uoverskueligt, fordi
jeg skal afsted en hel dag

PERSONA 3: DE FASTLÅSTE

Hvad kendetegner De fastlåste?
•

Har flere diagnoser end diabetes – både psykiske
og somatiske

•

Dårlig opstart i diabetesforløb

•

Udebliver ofte fra kontroller hos egen læge

•

Er aldrig kommet i gang med at gå til de
forebyggende undersøgelser

•

Lav grad af sygdomsaccept – diabetes er ikke på
dagsordenen

•

Har svært ved at forholde sig til nye behandlere

•

Transport og økonomi kan være barrierer for
behandling
34
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CASE: FOR RENÉ ER DET UTÆNKELIGT AT SKULLE TIL FLERE
UNDERSØGELSER SAMME DAG

René er 34 år og har haft type 2-diabetes
i 5 år. Han har en psykiatrisk diagnose og
flere fysiske problemer, bl.a. er han
overvægtig og går dårligt. Han har aldrig
været til fodterapeut eller øjenlæge og
synes, det er en udfordring at komme til
kontrol hos lægen hver 3. måned.

”
PERSONA 3: DE FASTLÅSTE

Jeg har ikke rigtig været til nogen
[forebyggende undersøgelser]. Min
læge har nævnt det, men jeg får det
ikke gjort. Altså, det er en kamp bare at
få passet de der lægekonsultationer, så
det er dét, jeg sådan prøver at
koncentrere mig om.

TEMA 3 - OVERBLIK

”

Jeg kan godt se det fikse ved, at man
så ikke skal andre steder hen. Men
hvis jeg skal være helt ærlig, så er
risikoen for, at jeg udebliver eller får
meldt afbud nok større, fordi så er
det ikke bare lige et kvarter oppe hos
lægen, men flere timer, der skal til…
Det bli’r for uoverskueligt.

”

Og hvad vil sygehuset så gøre, hvis
man ikke kommer? For min læge
gør jo det, hvis jeg ik’ har overskud
til at ringe og melde afbud, så ringer
hun til mig, og en gang imellem
kommer hun hjem til mig. Og det
ved jeg jo så ikke, om sygehuset
også er indstillet på.
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HOVEDKONKLUSIONER

RAPPORTENS HOVEDKONKLUSIONER

1.

Personer med diabetes mærker sjældent deres sygdom til daglig, og derfor
kan den nemt overskygges af andre diagnoser eller udfordringer

2.

Når personer med diabetes får en dårlig opstart på deres forløb, er det
sværere for dem at komme i gang med at gå til de forbyggende undersøgelser

3.

Personer med diabetes er motiverede til at komme til de forebyggende undersøgelser,
hvis undersøgelsernes relevans forklares tydeligt, hvis de præsenteres som en
integreret del af deres behandling, og hvis der lægges en klar plan for opfølgning

4.

Sammedagsscreening bør målrettes ‘De Afventende’. Denne type borgere har
andre diagnoser og udfordringer, men følger stadig deres daglige behandling, og
har brug for hjælp til at gå til de forebyggende undersøgelser
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