Patienthåndbogen

Oversigt
Appens navn : Patienthåndbogen

Dato:

5/7/2017

Score: 2,36 ud af 3
Resume:
Patienthåndbogen er en opslagsapp udviklet af Danske regioner, der som udgangspunkt
henvender sig bredt dog med et fokus på patienter. Patienthåndbogen får en høj karakter på
2.36, hvor specielt appens design trækker op, hvor Faktaboksen især gør artiklerne
overskuelige, og sproget er skrevet godt til målgruppen.
Patienthåndbogen er sikker at bruge, da appen ikke indsamler persondata.

Screeningspanel:
Mette Lundberg Frandsen, Farmaceut - Telepsykiatrisk Center
Navn og titel
Merete Willemoes Nielsen, Farmaceut ph.d. - Telepsykiatrisk Center
Navn og titel
Kristine Falk Pedersen, Projektmedarbejder - Telepsykiatrisk Center
Navn og titel
Navn og titel
Download Links:
Link: https://itunes.apple.com/dk/app/patienth%C3%A5ndbogen/id731968314?l=d
Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.regioner.patienthaandbog
Link: Ikke tilgængelig

Side 1 af 

Beskrivelse
Beskrivelse af appen:
Patienthåndbogen er et sygdomsleksikon målrettet borgere i Danmark. I appen er det muligt at
finde viden om sygdomme, symptomer og undersøgelser. Patienthåndbogen er tænkt som et
digitalt opslagsværk med søgefunktion, så relevant viden kan tilgås forholdsvist hurtigt. Det
kræver dog lidt kendskab til appens opbygning og funktioner. Udvikleren skriver, at
informationen i Patienthåndbogen er ment som en støtte - og ikke en erstatning - i forholdet
mellem patienten og dennes læge.

Udvikler:
Danske Regioner. Artiklerne er skrevet af læger eller specialister.
Pris og tilkøbspriser i appen:
Gratis
Sprog:
Dansk
Målgruppe:
Generelt
Metode:
Ingen

Platform: iOS

Testet appversion: 1.4.3

Platform:

Testet appversion:

Platform:

Testet appversion:

Side 2 af 

Kvalitativ vurdering
Baggrundsinformation
-ZSVtydeligtIVETTIRWJSVQ¯P beskrevet?
Appens formål er præcist og velbeskrevet i appen.

Hvordan er appen udviklet?
Det fremgår ikke i appen eller på Appstore, hvordan appen er udviklet, men appen er udviklet af en
troværdig kilde, Danske Regioner, og der er inddraget fagpersoner i udarbejdelsen af appens
skriftlige indhold. Det fremgår ikke nogen steder, om der er involveret slutbrugere i udviklingen.

.LZMPOIXSQJERK]HIWHIVWYTTSVXT¯ETTIR?
Der er ikke mulighed for support. Patienthåndbogen besvarer dog forespørgsler og kommentarer,
hvis det vedrører kvalitetsforbedringer af Patienthåndbogen. Sundhedsfaglige spørgsmål besvares
ikke.

Delscore: 2,22

Side 3 af 

Kvalitativ vurdering
Klinisk Kvalitet
-EVETTIRHSOYQIRXIVIXIǺIOX$
Patienthåndbogen er en app uden behov for effektstudie. Det er ikke relevant at lave kliniske
testforløb på et opslagsværk. Det relevante handler i højere grad om hvilke retningslinjer, der er for
behandling og medicindosering i appen. Udvikleren fraskriver sig al ansvar og beskriver, at det er en
faglig vurdering, der skal laves individuelt for hver patient.

Er appen baseret på en velbeskrevet og veldokumenteret klinisk metode?
Der er tale om en app, hvor klinisk metode er irrelevant.

Hvor godt er appentilpasset den målgruppe appen er udviklet til?
Appen henvender sig til en bred målgruppe, og tilpasningen til målgruppen er acceptabel i den
forstand, at sproget er mere lægmandssprog, og de farlige/alarmerende ting er skrevet i et fornuftigt
sprog. Appen henvender sig hovedsageligt til folk, som har lidt styr på, hvad det er, de søger.

Delscore: 2,11

Side 4 af 

Kvalitativ vurdering
Funktioner
Hvor ofte opdateres appen og dens indhold?
Appen er opdateret indenfor det seneste år.

Virker appens funktioner efter hensigten?
Appens funktioner fungerer godt. Under interviewet af screeningspanelet var det dog ikke muligt at
få adgang til fanen "information".

Er der mulighedIV for individuel tilpasning af appen?
Ved at anvende funktionen "bogmærke" er det muligt at lave en enkelt individuel tilpasning.

Delscore: 2,33

Side 5 af 

Kvalitativ vurdering
Design
Hvordan understøtter appens design brug og navigation?
2/3 dele af screeningspanelet var enige om, at appen er intuitiv at benytte og navigere i, fordi
artiklerne i appen er bygget ens op - den er stringent. 1/3-del af screeningspanelet synes, at man
lærer at navigere i appen efter lidt tid, da der er meget tekst og meget indhold.

Hvordan motiverer appen brugeren?
Appen lykkes med at motivere og fremme gentagen brug, fordi det er en pålidelig kilde, som står bag
appen. Samtidig er den mere overskuelig at anvende sammenlignet med en googlesøgning, som
giver mange søgeresultater med mange forskellige kilder.

Hvordan er kvaliteten af de skriftlige og visuelle elementer i appen?
Kvaliteten af det skriftlige og visuelle er god, understøtter forståelsen og gør det let at benytte appen.
Faktaboksen især gør artiklerne overskuelige.

Delscore: 2,77

Side 6 af 

Sikkerhed
Risikovurdering
Kode
R1

Indhold

Risikoniveau

App uden indtastning af personoplysninger f. eks. i en app med
træningsøvelser eller mindfulnessøvelser.

Lav

Datasikkerhed:
Indsamler app en personHEXE oplysninger?
Nej
Kan data og konto-oplysninger slettes vedJSVIWTÃVKWIPSK ophør af brug?
Ikke relevant
Kan man selv vælge om data deles med andre apps, digitale tjenester eller tredjepart af anden karakter?
Ikke relevant
Opbevares data på mobiltelefon eller i ‘skyen’?
Ikke relevant
Lagres data på en server placeret inden for EU’s grænser?
Ikke relevant
Krypteres indsamlede personfølsomme data?
Ikke relevant
Kategori af CE-Mærkning:
Ikke relevant

Opsummering af Datasikkerhed:
Patienthåndbogen indsamler ikke personfølsom data og er sikker at bruge. Dog er det muligt at dele
på Facebook, hvor man skal være opmærksom på, at deler man arktikler, vil dette blive
personhenførbart.

Opsummering af CE-Mærkning:
Ikke relevant

Side 7 af 

Yderligere information
Subjektiv vurdering
De ville foretrække at benytte patienthåndbogen i hjemmesideformat, da det er nogle meget
teksttunge artikler, og det er nemmere at overskue disse på en større skærm. Det smarte ved appen
er, at den har de lige ved hånden. De synes, den er nem at bruge, ift. at finde den viden de søger.

Udviklers hjemmeside:
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/om-patienthaandbogen/kontakt/
Evt. udviklingssamarbejdspartnere:
Artikler eller lign. om appen:
Andet:
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/

Side 8 af 

