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Svar på spørgsmål fra forretnings-
udvalget vedr. monitorering og fysi-
ske handicap  

Forretningsudvalget fik på deres møde 9. juni 2020 forelagt VIVE’s evalue-

ringsrapport om Værdibaseret sundhed i Hjertecentret. I den forbindelse 

spurgte forretningsudvalget, hvorvidt hjemmemonitorering også kan benyttes 

af personer med syns- og bevægelseshandicap (eller øvrige fysiske handi-

cap). 

Administrationens svar 

Løsningen indebærer, at patientens data fra vægt- og blodtryksapparat trans-

mitteres automatisk via bluetooth - altså uden indtastninger fra patienten. Det 

forbedrer sikkerheden (mindre risiko for indtastningsfejl) og kan være en hjælp 

for personer med syns-, bevægelses- eller andre fysiske handikap.  

Andre dele af hjemmemonitoreringen (besvarelsen af fem ja/nej spørgsmål) 

kræver dog umiddelbart, at man har mulighed for at anvende telefonen til ind-

tastning, ligesom man skal kunne påsætte ’manchetten’ til blodtryksmåling 

m.v. Nogle patienter vil have behov for hjælp fra pårørende eller en hjælper til 

dette.  

Hjemmemonitoreringen indgår som en del af app’en ”MinSP”, som løbende 

bliver testet for tilgængelighed. Hjemmemonitoreringen var dog ikke færdigud-

viklet og indgik derfor ikke i sidste test af ”MinSP”-app’en for tilgængelighed.  

  

Pilottesten af løsningen fokuserede på, om transmissionen af data fra 

”MinSP”-app’en på telefonen til ”MinSP” på hospitalet fungerede og på patien-
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ternes umiddelbare oplevelse af hjemmemonitoreringen. Tilgængelighed i for-

hold til syns- og bevægelseshandikap blev ikke testet i pilotfasen. Rigshospita-

let har derfor ikke på nuværende tidspunkt gjort erfaringer med anvendelsen 

af løsningen ved syns-, bevægelses- eller fysiske handikap eller i hvilket om-

fang, telefonens oplæsnings- og andre tilgængelighedsfunktioner understøtter 

app’en.  

Der er dog ingen tvivl om, at tilgængelighed er et meget væsentligt perspektiv 

at have blik for i den videre udbredelse af løsningen. Rigshospitalet stiller sig 

fortsat gerne til rådighed for test og udvikling (også af denne del), ligesom de 

gerne præsenterer løsningen og fremlægger kommende resultater fra den vi-

dere udbredelse for forretningsudvalget eller andre udvalg.   

 


