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Hvorfor får man håndeksem?
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Medfødt sårbar hud

• Børneeksem
(atopisk eksem)

• Filaggrinmangel

Irritation af huden

• Udtørring pga. 
papir, mel, støv

• Kulde, varme

• Sæbe, shampoo

• Olie

• Opløsningsmiddel

• Friktion

Kontaktallergi

• Nikkel

• Krom

• Konserverings-
midler

• Parfume og 
duftstoffer

• Proteinstoffer

Vådt 
arbejde



1 ud af 10 har håndeksem i løbet er ét år
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 Dobbelt så mange kvinder som mænd

 Nedsat livskvalitet

 Sygefravær

 Jobskifte

 Pensionering

Frisører forlader branchen efter gennemsnitlig 8,4 år

23 % angiver håndeksem som årsag



Hvordan opleves det at have håndeksem?
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Røde pletter Små blærer Revner og hård hud

Kløe

Stigmatisering

Trættende

Begrænsninger

”Når det virkelig klør og klør, så går jeg ud og stikker hænderne ind under
den varme hane – så varmt, som jeg kan holde det ud … 
Det er det eneste, der kan få det til at holde op med at klø. Virkningen er der 
typisk et par timer. Det er et godt middel, hvis man er ude som gæst”

(Mand, 30 år, deltager i fokusgruppeinterview)



Kompleks sygdom og simple løsninger?
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”…Og så kom jeg hos professoren og hun kiggede på mig og sagde: 
‘Du skal bruge vaseline!’
Og så tænkte jeg, hmm, behøver man at være professor for at sige, 
at du skal have griner vaseline? …”

(Kvinde 55 år, deltager i fokusgruppeinterview)

Handsker

Hygiejne Hudpleje
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Window of 
opportunity?

Når vi nu har så kort 
tid til patienten i 
et ambulant forløb 
= 3 x 15 minutter
- kan eHealth så være
en brugbar løsning?

Ja – vi udvikler en website!



www.hudrask.dk

Huset som metafor for processen opdelt på temaer

 Funktion

 Mure

 Rum

 Tag

 Skorsten

 Fundament
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www.hudrask.dk

8

Mursten = hornceller
Mørtel = fedtstoffer



At udvikle website: Husets mure og indgange

 Web 2.0: interaktiv hjemmeside med personlig del 
og fælles del

 Database, som kunne generere en transaktionslog 

 God isolering som værn mod brud på integritet 
både fordi bruger kunne uploade helbredsoplysninger 
og for at sikre kontrol af forskningsdesignet
Løsning: Login via NemID

 Mure som mødes i hjørner 
= webdesigner, programmør, kliniker
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Samarbejde og nyt sprog
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Send mig lige 
en mockup

???



Fra mockup til website
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Send mig lige 
en mockup

???



Fra mockup til website
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At udvikle website: Husets rum

 Individuel risikoprofil

 Logbog til selvmonitorering 

 Patientinformation
og læringsvideoer

 Links

 Quizzer

 Patientforum

 Kontaktformular til asynkron 
kommunikation med sygeplejerske 
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At udvikle website: Husets rum
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 Individuel risikoprofil

 Logbog til selvmonitorering 

 Patientinformation 
og læringsvideoer

 Links

 Quizzer

 Patientforum

 Kontaktformular til asynkron 
kommunikation med 
sygeplejerske 



At udvikle website: Husets rum
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 Individuel risikoprofil

 Logbog til selvmonitorering 

 Patientinformation
og læringsvideoer

 Links

 Quizzer

 Patientforum

 Kontaktformular til asynkron 
kommunikation med 
sygeplejerske 

SVÆRHEDSGRAD             27-08-19
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SYMPTOMER
Kløe, smerter, blærer, hævelse

ADFÆRD
Ahr! Det klør, klør, klør! Jeg prøver 
på ikke at kradse … jeg har tid hos 
hudlæge mandag, så må vi se ….

Link til foto

Link til tegning



At udvikle website: Husets rum
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 Individuel risikoprofil

 Logbog til selvmonitorering

 Patientinformation
og læringsvideoer

 Links

 Quizzer

 Patientforum

 Kontaktformular til asynkron 
kommunikation med 
sygeplejerske 



At udvikle website: Husets rum
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 Individuel risikoprofil

 Logbog til selvmonitorering

 Patientinformation
og læringsvideoer

 Links

 Quizzer

 Patientforum

 Kontaktformular til asynkron 
kommunikation med 
sygeplejerske 



At udvikle website: Husets tag

 Organisationen fx mulighed for kontakt til 
sygeplejersker ved behov

 Konteksten = forskningsprojekt

 Forventningen om at koble på www.sundhed.dk
med henblik på fremtidssikring og at få 
websitet integreret i systemet som et fast tilbud

 Fælles værktøj til brug for patient og forskellige 
sundhedsprofessionelle gennem forløb 
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At udvikle website: Husets skorsten

Ventil for temperaturen i huset

 Udluftning af synspunkter

 Patienttilfredshed

 Brugeradfærd 

 Brugeroplevelser

I alt 140 brugere som del af forskningsprojekt

 Analyse af transaktionslog

 Fokusgruppeinterview

 Individuelle interviews
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At udvikle website: Husets skorsten

20Data fra transaktionslog (n = 140)

Gns
5.1



At udvikle website: Husets skorsten

21Data fra fokusgruppe og individuelle interviews

‘Jeg brugte quizzen meget …
Jeg tænker, at det var en virkelig 
god måde at få viden på, ikke. 
Fordi, det er simpelthen de der 
dagligdags ting, som du ikke 

tænker over, men det er virkelig 
det, som du kan bruge …’

Mand 58 år

‘Det er besværligt – helt 
ærligt – besværligt! For så 

skal jeg hen til mit skrivebord 
og finde det NemID frem. 
Det skal være her og nu –

ellers bliver det for bøvlet!’

Kvinde 40 år



Vi glemte måske husets fundament?
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▪ Hjemmesiden kostede ca. 30.000,- /år i 
drift og vedligehold

▪ Færre patienter blev oprettet som brugere …

▪ Færre brugere anvendte hjemmesiden …

▪ Sygeplejersker savnede måske ejerskab til 
interventionen?

▪ Teknologien blev hurtigt forældet?

▪ Hjemmesiden blev lukket efter 2 år

▪ Meget af informationsmaterialet, quizzen 
og de udviklede film blev flyttet til 
www.videncenterforallergi.dk

http://www.videncenterforallergi.dk/


Innovation af innovation …
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▪ Tænk implementering og drift ind i projektet
fra begyndelsen

▪ Sikring af ejerskab for interessenter

▪ Involvér tidligt personer med rette kompetencer
- kommunikation
- design
- teknikere
- klinikere
- brugere

▪ Size matters!

▪ Vær indstillet på at andre måske er mere innovative
end dig



Kontakt:
anmo@pha.dk
 72 48 28 42
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