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Abstract
The communication of risk in health is a difficult task, with numerous pitfalls. It’s
important to pay attention to the environment in which the risk is communicated. By
doing so, you can attempt to take control of the environment and shape it to avoid the
pitfalls.
The digital age is upon us, in our homes as well as at the hospital. There is no reason
why tools in health intervention should not be digital as well. Digital tools possess the
ability to present risks with interactive and vivid graphics, as opposed to paper based
tools. This may improve the communication process and limit the influence of unwanted
biases and errors.
This thesis describes the development of a digital intervention tool for cardiovascular
disease. The objective of the thesis is to shed light on how a tool like this should be
designed. In addition, it also presents an implementation developed according to these
standards.
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Forord
Denne oppgaven er utarbeidet som en masteroppgave i IT:SLP for Fredrik Svensen
ved Universitetet i Oslo. Masterstudiet ble startet våren 2005, og oppgaven skal leveres
vår 2008. Masteroppgaven skal svare til 30 studiepoeng og er utført på Institutt for
Informatikk ved Universitetet i Oslo. Veileder har vært professor Geir Kirkebøen ved
Psykologisk institutt.
Oppgaven er utarbeidet i samarbeid med Senter for pasientmedvirkning og sykepleieforskning ved Rikshospitalet. Kontaktpersoner på senteret har vært forskningssjef og
professor Cornelia Ruland og doktorgradstipendiat Liv Wensaas. Jeg har av disse fått
endel bakgrunnstoff til den medisinske delen av oppgaven. Ellers har de vært med å gi
tilbakemeldinger underveis i utviklingen av applikasjonen. Kontakten med senteret ble
formidlet av veileder Geir Kirkebøen.
Intervensjonsverktøyet og risikomodellen i oppgaven ble formidlet av Liv Wensaas,
mens grunnlaget for det psykologiske rasjonale i all hovedsak har kommet til meg
igjennom pensum og veileder.
Utover dette er idéen til både modell og implementasjon min egen.
Programmet er lagt på http://www.fredriksvensen.no/kvs for gjennomkjøring.
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1
1.1

Innledning
Bakgrunn

I bedømming- og beslutningspsykologien er det påvist en rekke eksempler på hvordan
mennesker tar sub-optimale beslutninger (Samuelson, 1963; Kahneman & Tversky,
1971; Thaler & Johnson, 1990; Bynner & Parsons, 1997; Slovic, Monahan, &
MacGregor, 2000). Vårt beslutningsapparat har en del skjøre punkter som kan føre
til artige, så vel som dramatiske, konsekvenser. Det kan være snakk om enkle ting som
at man ikke blir helt fornøyd med et kjøp eller at man på annen måte taper noen
penger.
I beslutninger om ens egen helse kan konsekvensene fort være av mer alvorlig art. Et
galt valg kan resultere i redusert livskvalitet, forkortet levetid eller død. Oppfattelsen
av hvor risikabelt noe er, vil ha betydning for ens valg. En gal oppfatning kan i
enkelte tilfeller ledes oss bort fra det ’riktige’ valget objektivt sett. Av og til ser
man helt bort i fra risikonivået, og velger ikke bare sub-optimalt, men også irrasjonelt
(Fagerlin, Zikmund-Fisher, & Ubel, 2005). I hennes forsøk valgte overraskende mange
forsøkspersjoner å doble sin dødsrisiko uten å få noe igjen for det. Ønsket om å aktivt
velge sin egen skjebne var nok til å få mange til å velge mot det normativt beste.
Derfor kan mennesker trenge hjelp til å ta beslutninger i helsespørsmål. Slike
løsninger kan eksempelvis ha form av ekspertsystemer eller beslutningsstøtteverktøy. I
Oslo finnes det en avdeling ved Rikshospitalet som jobber medå utvikle og forske på den
sistnevnte typen; Senter for pasientmedvirkning og sykepleieforskning. Her fokuseres
det på å hjelpe pasienten til å forstå og takle sin situasjon.
Dette senteret var således et naturlig sted å søke kontakt da jeg ønsket å gjøre
en masteroppgave om medisinsk beslutningstaking. Et bestemt prosjekt som virket
som det passet, var et som evaluerte ulike grader av intervensjon på pasienter
med kardiovaskulær sykdom. I denne sammenheng dukket det opp et papirbasert
intervensjonverktøy av Lalonde, O’Connor, Grover, and Lowensteyn (2002). Det virket
godt utviklet og et solid utgangspunkt for et digitalt interaktivt verktøy.

1.2

Målsetting

Det digitale sykehuset er på full fremmarsj, og det dukker stadig opp nye systemer og
hjelpemidler i digital form. Dette gjelder på sykehuset, så vel som når pasienten er i
5

hjemmet (Senter for pasientmedvirkning og sykepleieforsking, 2008). Jeg har forsøkt å
føye meg inn i rekken ved å ’oversette’ et papirbasert intervensjon-verktøy til digital
form.
Målet med denne oppgaven er å redegjøre for hvordan et slik digitalt verktøy for
risikokommunikasjon kan lages. Jeg har valgt å ta utgangspunkt i dette papirbaserte
verktøyet nevnt over, og har hentet inspirasjon og teori innen risikokommunikasjon fra
et eksisterende digitalt verktøy. En digital versjon har klare fordeler over en papirbasert,
i form av å kunne være mer visuell og ha mulighet for interaksjon. Resultatet skal et
verktøy som skal kunne brukes både lokalt på sykehus/legekontor og i hjemmet.
På sikt er det overordnete målet å ha klart å lage et verktøy som kan brukes og som
kan nyttiggjøres for målgruppen. For å kommet dit kreves det nok noe mer utvikling
av programmet, og en hel del testing. På kortere sikt håper jeg at jeg har klart å lage
noe som går ann å bygge videre på. En grunnmur som viser hva som som bør være
med og hvordan problemene kan løses.

1.3

Oppbygning

Jeg mener det er viktig å kjenne feltet man skal lage et system for. Derfor vil jeg i del
2 ta for meg kardiovaskulær sykdom (KVS). Her vil det bli forklart hva sykdommen
innbefatter og hvilket omfang den har. Videre i kapittelet vil jeg gå i gjennom de ulike
lidelser og sykdommer som sorterer under KVS. Så vil jeg gå nøye i gjennom kjente
risikofaktorer assossiert med KVS. Til slutt i del 2 vil jeg kort presentere et papirbasert
intervensjonsverktøy og en risikomodell for KVS.
I del 3 tar jeg for meg psykologiske aspekter som jeg mener er fornuftige i risikokommunikasjon, og er relevante for mitt verktøy. Aspektene hentes fra et eksisterende
verktøy for risikokommunikasjon. Disse kan være nyttige elementer å ta med når man
skal konstruere en best mulig omgivelse i verktøyet.
Fjerde del beskriver jeg hvordan en modell til et slik verktøy kan se ut. Her tar jeg
opp elementer jeg synes er viktig å få med i kommunikasjon av risiko. Etter dette, i del
fem, presenterer jeg mitt forslag til implementasjon av et slik verktøy. Herunder følger
en grundig gjennomgang av hvordan jeg har valgt å gjøre det. Jeg avslutter delen med
tanker om hvordan jeg har tenkt at verktøyet skal brukes.

6

I del seks diskuterer jeg hvordan jeg har forsøkt å ivareta de psykologiske og
medisinske aspektene nevnt i del 2 og 3. Jeg vil her også foreslå utvidelser, før jeg i siste
del oppsummerer jeg utviklingsprosessen og kommer med avsluttende kommetarer.
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2

Kardiovaskulær sykdom

Kardiovaskulær sykdom (heretter KVS) er et samlebegrep som omfatter alle
sykdommer som rammer hjertet, samt vener og arterier. Det er i all hovedsak
sykdommer som er et resultat av arterisk sklerose (aterosklerose), og påfølgende proppdannelser (tromboser). Dette er forkalkninger og andre avleiringer som innsnevrer og
blokkerer blodkarene, og slik skaper problemer i sirkulasjonen. Sykdommer under KVS
som angår hjertet og dets arterier, og ikke resten av det perifere systemet, undergrupperes gjerne som kransarteriesykdom (KAS) eller koronær hjertesykdom (KHS).
I Europa er denne sykdommen alene ansvarlig for 4.35 millioner dødsfall årlig, noe
som utgjør 49% av alle dødsfall i Europa (Petersen et al., 2005). Dette gjør den til
verdensdelens mest frekvente dødsårsak, og må følgelig tas på alvor. Det blir den óg,
av helsestanden, men kanskje ikke i stor nok grad av befolkningen generelt. Forekomsten
av KVS i alle europeiske land er stadig økende. Riktignok har framskritt i behandligen
av KVS gjort at færre får en tidlig død av sykdomen. Baksiden av disse framskrittene
er nødvendigvis at flere lever med sykdommen og probleme den fører med seg.
I den nærmeste tiden vil etterkrigstidens babyboom og økt forventet levealder gjøre
sitt til at vi i Europa, i 2050, vil ha 1 av 3 innbyggere over 65år (mot rundt 17%
nå). Sett i sammenheng med den klare relasjonen mellom alder og økt risiko for KVS
(dobling hvert tiende leveår fra 55 år (Wolf et al., 1992)), er det klart at vi vil se en
stadig økning i KVS-tilfeller de nærmeste tiårene.
I Europa har vi en forening kalt European Society of Cardiology (ESC) som holder
rede på situasjonen og bestemmer de anbefalte rettningslinjene for behandlig og
prevensjon av KVS. De publiserer jevnlig oppdateringer på risikofaktorer, anbefalte
nøkkelverdier og retningslinjer for behandlig. Den første anbefalingen kom i 1994 som
et resultat av et tverrdisiplinert samarbeid mellom en rekke eksperter på området i
en så kalt ’Joined task force’. Senere har det blitt publisert ytterligere tre av disse
anbefalingene, i 1998, i 2003 og senest i fjor (2007).
Jeg vil nå redegjøre for de forskjellige sykdommene som faller inn under KVS, for så
å gå igjennom de ulike risikofaktorene presentert av ESC i deres stående anbefalninger.
Disse anbefalningene er utledet av den fjerde ’Joined task force’.
Videre i denne delen vil jeg presentere et papirbasert intervensjonsverkøy utviklet
i ved Ottawa health reseach institute i Kanada. Dette verktøyet er laget spesielt for
8

pasienter med KVS, for å hjelpe utsatte personer å ta beslutninger rundt sin livsførsel.
Jeg har brukt dette verktøyet som utgangspunkt og inspirasjon i utformingen av
mitt verktøy. Jeg vil óg presentere SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation)
systemet, som enkelt fortalt er et tabellsystem som sammenfatter de viktigste faktorene,
og gjør det enkelt å finne frem til KVS-risikoer.

2.1

Sykdommer/Lidelser

Som nevnt over er KVS et samlebegrep for en rekke sykdommer og lidelser. De fleste
vil være et resultat av aterosklerose og/eller tromboser. KVS samlet tok i 1999 livet
at 8227 nordmenn. Av disse var litt under 5000 KHS-relaterte og ca 2000 som følge av
hjerneslag (Petersen et al., 2005).
Aterosklerose er en forkalkning i blodårene som foregår livet igjennom. Forkalkningen
skjer gradvis ved at kolesterol og andre fettsyrer blir sittende fast i arterieveggen.
Disse plakkdannelsene kalles ateromer. Plakket vil legge seg i mellom åremusklene og
den indre åreveggen (endotelet), og vil etter hvert begynne å klemme sammen selve
åregangen (lumen). Denne forhardningen av åreveggene kalles stenosering, og senker
også årenes fleksibilitet og evne til å trekke seg sammen.

Figur 1: Eksempel på utviklingsforløp for aterosklerose. Kilde: The Holistic care (2008)

Blir årene for trange vil de ha problemer med å levere nok oksygen til de aktuelle
delene av kroppen. Denne uoverenstemmelsen mellom tilførsel og behov kalles iskemi.
Hvis dette skjer med kransarterien (myokardiskemi) vil man sannsynelig få stabil
angina (mer om angina i neste avsnitt).
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I de senere stadiene, hvor ateromet har vokst seg stort, er det fare for at noe av
plakket klarer å presse seg et hull i endotelet. Plakket vil da lekke ut i lumen og
danne en trombose i blodet. Den vil så bli med arteriestrømmen som en emboli1 til den
setter seg fast eller forsvinner på annet vis. Setter den seg fast, gjør den gjerne det i
de ekstreme delene av arteriene, hvor de er trangest. Havner den i kransarterien kan
den forårsake ustabil angina og hjerteinfarkt (myokardisk infarkt), men havner den i
hjernen er det fare for hjerneslag.
2.1.1

Angina pectoris

Om hjertemuskelen får for lite blod vil man oppleve en tyngende smerte i brystet.
Passende nok betyr da også ’angina pectoris’ brystsmerter på latin. Det finnes 3 typer
angina som forårsakes av ulike hendelser og tilstander.
Stabilt angina er den kroniske varianten, og er forårsaket av myokardiskemi. Et
økt oksigenbehov i hjertemuskelen gjør at kapasiteten til den atherosklerose-rammede
kransarterien overstiges. Smertene vil da vedvare til behovet er dekket eller går over
ved hjelp av hvile. Pasienter med stabilt angina vil kunne være symptomfrie store deler
av dagen, men straks de anstrenger seg eller på annen måte øker kroppens behov for
oksygen, vil smertene melde seg.
Ustabilt angina er en akutt lidelse som er forårsaket av en trombose/emboli som har
satt seg fast i blodtilførselen til hjertet. Et slikt anfall kan bety dårlige nyheter i form
av et truende hjerteinfarkt, og bør undersøkes på sykehus.
Den siste typen kalles variant angina eller Prinzmetal’s angina. Den er forårsaket av
at det går kramper i åremusklene slik at arterien innsnevres. Variant angina forekommer
sjelden og kan oppstå uten ’moden’ aterosklerose.
2.1.2

Hjerteinfarkt

Stoppes blodtilførselen til en del av hjertet totalt, vil man få et myokardialt
infarkt (gjerne kalt hjerteattakk eller -infarkt). Over halvparten av alle dødsfall ved
hjerteinfarkt inntrer i løpet av den første timen (Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, 2001). Det er derfor veldig viktig med rask behandling av medisinsk personell.
1

En trombose blir en emboli i det den forlater stedet den blir dannet
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Ved et infarkt vil den delen av hjertet som ikke får tilførsel av nytt blod, og følgelig
oksygen, stå i fare for å visne og dø. Om det går så langt, vil det dannes arrvev i stedet
for det angrepede hjertevevet. Dette vil frata den delen evnen til å trekke seg sammen.
Det er mulig å overleve og leve videre med en slik skade, men det er imidlertid stor
sjanse for at hjertet får for alvorlige skader til å fungere. Hjertet vil da stoppe, og man
vil omkomme av hjertestans.
2.1.3

Hjerneslag

Får man en åreblokkering (hjerneinfarkt/iskemisk slag) eller en blødning (hemorragisk
slag) i hjernen, står man óg i fare for å få permanent skade. Men konsekvensene er
ikke nødvendigvis like alvorlige som ved et hjerteinfarkt. Alt fra små lammelser til død
er mulig. Av alle slag er ca 75% iskemiske, 13% hemorragiske (både intracelebrale- og
subaraknoidalblødninger2 ), mens 12% er uklassifiserte (Ellekjær & Selmer, 2007).
En vedvarende oksygenmangel vil, i likhet med et hjerteinfarkt, skade og ta livet av
det utsatte vevet. Omfanget av disse skadene vil være avhenging av hvor stor del og
hvilket område som er utsatt. Unilaterale lammelser og tap av motoriske funksjoner er
svært vanlig, og kompliserer ofte daglidagse gjøremål. Ved skader i venstre hemisfære,
er det fare for tap og forstyrrelse av språket (henholdvis afasi og dysfasi). I tillegg får
mange mennesker skader på synet.
Hjerneslag er den tredje hyppigste dødsårsaken og den vanligste årsaken til funksjonshemning her til lands (Ellekjær & Selmer, 2007). Årlig er rundt 12000−13000 nordmenn
offer for et hjerneslag. I tillegg lever omlag 50000 lever med et slag i sin medisinske
historie (Thomassen, 2004).

2.2

Risikofaktorer

I tillegg til alder, nevnt tidligere, er det en rekke faktorer som avgjør hvor stor risiko
hver enkelt har for å få KVS. Faktorene kan deles inn i to grupper: livsstilsfaktorer
og fysiologiske faktorer. Punktene under livsstil inkluderer gjerne røykevaner, aktivitet
og mosjon, stress, samt mat- og drikkevaner. Under de fysiologiske finner vi vekt,
blodtrykk, kolesterol, diabetes og andre fordøyelses-sykdommer. Mange av faktorene i
den siste kategorien vil være direkte påvirket, om ikke et resultat av den første. For
eksempel vil matvanene og aktivitetsnivået til de fleste gi seg utslag i vekt og kolesterol.
2

Blødninger i hodet, men utenfor hjernen
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2.2.1

Fysiologiske faktorer

Selv om det fysiologiske på mange måter er et resultat av ens livsstilsvalg, velger jeg
likevel å begynne med de fysiologiske faktorer. Dette gjøres fordi det blir langt enklere
å snakke om livsstilsvalgene senere om de fysiologiske allerede er omtalt. Jeg vil ta for
meg blodtrykk, kolesterol og vekt.
Blodtrykk
Blodtrykket presenteres gjerne som en slags brøk, hvor en typisk verdi kan være 130/90
(leses ’130 over 90’). Det første tallet kalles det systoliske blodtrykket (SBT), og angir
hvor høyt trykket er i aorta3 i det hjertet trekkes sammen. Det andre tallet er det
diastoliske blodtrykket (DBT), og angir trykket i hvilefasen. Blodtrykket avhenger
av to forhold; hjertets pumpekraft og motstanden i blodårene. Optimalt blodtrykk
sies å være under 120/80, mens et blodtrykketover 140/90 er klassifisert som høyt
(hypertensjon4 ). Hypertensjon er blitt trukket inn som en viktig risikofaktor i en rekke
sykdommer, som kransarteriesykdom, hjertesvikt, hjerneslag og nyresvikt i en rekke
studier (Kannel, 1996; Walker, Neaton, Neuwirth, & Cohen, 1992).
Det finnes to måter å få ned blodtrykket sitt; enten ved livsstilsendringer eller
medisinering. Om man trenger medisinering, ser man helst at det gjøres i kombinasjon
med livsstilsendringer, siden det sannsynligvis er livsstilen som har forårsaket
hypertensjonen. Livsstilsendringene blir utdypet nærmere i neste kapittel, og omfatter
røykeslutt, reduksjon av vekt, forbedret kosthold og redusert inntak av alkohol (Beilin
et al., 2001).
Om blodtrykket er tilstrekkelig høyt bør man medisineres i tillegg til endringene
nevnt over. Det kan gjøres med en rekke forskjellige klasser med medikamenter, som
reduserer blodtrykket på hver sin måte. De fem vanligste klassene er diuretika5 , ACEhemmere, β-blokkere, kalsiumantagonister og angiotensin II antagonister. Felles effekt
for alle er et redusert blodtrykk på ca 7−15 mmHg systolisk og 5−10 mmHg diastolisk,
samt en tretthetsfølelse (Materson et al., 1993). I tillegg finnes det et knippe med
ytterligere bivirkninger assosiert med de spesifikke klassene, som hodepine, lav puls og
svimmelhet (Wright, Lee, & Chambers, 1999). For pasienter med 2. grads hypertensjon6
3

Hovedpulsåren
Definert til blodtrykk over 140/90 mmHG
5
Vanndrivende
6
Definert til blodtrykk over 160/100 mmHG
4
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kan det være nødvendig å ta to typer medikamenter for å få et tilfredsstillende
blodtrykk.
Minst 950000 nordmenn lever med arteriell hypertensjon i Norge i dag (Russel, Dahl,
& Lund, 2007).
Kolesterol/lipider
I blodplasmaet i kroppen finnes det lipider som kolesterol og trigyserider. Disse binder
seg til proteiner og former lipoproteiner. Disse har ulike egenskaper etter hvor tette de
er, og klassifiseres også deretter.
De minste kalles høydensitets lipoprotein (HDL), og er gjerne referert til som det
’gode kolesterolet’. Dette er fordi de små HDL’ene lett transporteres inn og ut av
arterieveggene. Således forblir de heller ikke, og kan ikke etterlate seg avleiringer i
åreveggen. HDLene hjelper også til med å transportere de andre typene kolesterol
rundt, slik at heller ikke de setter seg fast. De noe større lavdensitets lipoproteinene
(LDL) setter seg derimot fast om de ikke får nok hjelp. De kommer seg inn i åreveggene,
og kan risikere å bli sittende fast under oppholdet, grunnet kjemisk påvirkning. Over
tid kan dette forårsake fortetninger (aterosklerose), som igjen kan resultere i tromboser.
Hos de fleste er overvekten av kolesterolet i blodet av LDL-typen. Følgelig er det
viktig å både holde det totale og LDL-kolesterolet nede. Grunnet den nevnte avleiringsfaren, er for høye LDL-verdier er direkte farlig, og sterkt positivt assosiert med KVS
(Smith, Shipley, Marmot, & Rose, 1992). Det er med andre ord svært viktig å holde
denne verdien nede hvis man vil holde seg utenfor faresonen.
HDL-kolesterolet er som sagt det gode kolesterolet, og er følgelig ikke bra å ha for
lite av. Lave verdier er ansett som et faresignal, og bør ikke vedvare. Et aspekt er at
lave HDL-verdier ofte går hånd i hånd med høye LDL-verdier, men selv uten forhøyet
LDL er det ikke bra med lavt HDL. HDLet hjelper også til med å frakte andre typer
kolesterol fra kroppens organer til leveren. Slik kan lav konsentrasjon av HDL i blodet
være med å føre til aterosklerose. Lavt HDL kan slik brukes som et tildlig tegn på
utvikling av aterosklerose, og på å gi forverret prognose til pasienter med KVS (Smith
et al., 1992).
Den siste gruppen lipider man trekker frem som en risikofaktor er trigyserider. Høye
verdier (hypertrigyseridemi) i denne gruppen kan være skadelig, og kan oppstå uten at
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man har generelt forhøyet kolesterol (hyperkolesterolemi). Grunnen er gjerne at hypertrigyseridemi normalt oppstår sammen med lave HDL-verdier. Så i tillegg til farene med
lavt HDL, risikerer man økt pågang av LDLer i arterieveggen. Enkelte LDLer rike på
trigyserider slipper inn i veggen, noe som ikke hadde forekommet med normale verdier.
Samtidig er høye trigyserid-verdier sterkt knyttet sammen med forsømt kosthold, fedme
og andre livsstilsproblemer.
For å illustrere den sterke sammenhengen mellom KAS og kolesterolet ble det
foretatt en gjennomgang av ti kohort-studier på emnet. Der fant man at 10% økning i
kolesterolet tilsvarte en økning i fare for KAS på hele 27% (Law, Wald, & Thompson,
1994). I samme studie fant de også tilsvarende effekt ved reduksjon, da de senket
kolesterolet på 46000 menn. Med 10% reduksjon over 5 år ved hjelp av kosthold,
operasjoner og medikamenter, ble risikoen for kransarteriesykdom senket med 25%.
Det er også verdt å nevne at det eksisterer kjønnsforskjeller i risikobildet. Man har
sett at menn er mer utsatt enn kvinner for å utvikle koronær hjertesykdom. Det er blitt
foreslått at dette har sammenheng med kjønnshomoner. Man har tidligere fokusert på
at østrogenet hos kvinner kan være beskyttende. En alternativ hypotese hevder at det
kan være testosteronet hos menn som kan være årsaken. Testosteronet er nemlig med
på å senke HDL-kolesterolet, som igjen gjør at man er utsatt for utvikling av aterosklerotisk plakk. Likevel gjenstår mye forskning før denne hypotesen kan ansees å være
bekreftet (Bønaa, 2002).
Når det gjelder regulering av kolesterolet er kostholdet en svært viktig faktor. Men
om nødvendig kan det også her medisineres. Når det gjelder kolesterolmedisinene finnes
det fire hovedklasser. Av disse er det statiner som i all hovedsak brukes i Norge [ref].
Målet er å få LDL-nivået ned og HDL-nivået opp. I følge European Society of cardiology
(2003) bør total kolesterolet holdes under 5 mmol/l, og LDL under 3 mmol/l. For HDLkolesterolet finnes det ingen behandlingmål fra European Society of cardiology (2003)
sin side, men nivåer under 1 mmol/l marker en forhøyet KVS-risk.
Vekt
På 60-tallet var fedme-andelen hos norske menn i 40-årene på omlag 5%. Ved
årtusenskiftet var denne andelen tredoblet (Engeland, 2003). Fedme er et voksende
problem i den vestlige verden og får stadig økt oppmerksomhet. Grunnen kan være
at informasjonen rundt farene ved overvekt har økt. I tillegg til sosiale plager, kan
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fedme bl.a. fremskynde den aterosklerotiske prosessen, øke risikoen for type-2 diabetes
og forårsake søvnapnè.

Figur 2: Multivariant relativ dødsrisiko i relasjon med BMI hos men. Kilde: Adams et al. (2006)

Tegner vi opp forholdet mellom BMI7 og dødlighet vil vi få en J-formet kurve
(se figur). I nedre del av BMI-skalaen (< 18.5) er det spiseforstyrrelser og mangelsykdommer som har skylden, mens på oversiden (30 <) av normalverdiene er det
problemer med det kardiovaskulære som er fremtredende. Her øker komplikasjonene
og dødligheten i takt med overvekten (Calle, Thun, Petrelli, Rodriguez, & jr, 1999).
Grunnen til dette er ofte at overvekten kan føre med seg lavt HDL-kolesterol, hypertriglyseridemi, kompakte LDLer, hypertensjon og diabetes-2.

Figur 3: Aldersvariasjoner i forekomst av fedme (BMI > 30) hos norske kvinner og menn. Kilde:
Ulset et al. (2007)
7

BMI = Body mass index (vekt (kg) / høyde (m2 ))
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I en samlingsartikkel om fedme og overvekt gjort av Ulset et al. (2007), fant man
at omlag 20% av den norske befolkning led av fedme (30 < BM I). Mye tyder på at
dette tallet vil øke om ikke det gjøres noe aktivitet- og kostholdsholdningene i landet.
2.2.2

Livsstilsfaktorer

Som sagt tidligere vil hvordan vi holder oss i hverdagen være med på å styre hvordan
kroppen fungerer og utvikler seg. De viktigste faktorene med tanke på KVS er røyking,
mosjon og kosthold.
Kosthold
’Man er hva man spiser’ er det noen som påstår. Hvorvidt det er tilfellet kan diskuteres,
men at det du spiser påvirker deg er ingen tvil om. Med lett tilgjengelig ferdigmat på
alle kanter er det lett å la være å tenke igjennom hva man dytter i seg.
En av de vanligste aspektene man forsømmer i kostholdet er fettsyrebalansen. En
diett med høy forekomst av mettede fettsyrer vil gi uheldige utslag på kolesterolet,
med økte LDL- og senkede HDL-verdier. Erstatter man deler av dietten med matvarer
med mono- og/eller flerumettede fettsyrer vil man nøytralisere og etterhvert reversere
effekten illustrert over (Hu et al., 1997). Slike fettsyrer finnes det mye av i fisk og
grønnsaker, og ikke stort av i ferdigmat og fast-food.
Det er også en rekke andre næringsstoffer man bør regulere i dietten sin for å holde
KVS-risikoen nede. Det ene er inntaket av natrium, som vanligst dukker opp i matveien
som natrium-klorid eller bordsalt. Mye natrium i kostholdet vil øke blodtrykket, og kan
være med på å forårsake hypertensjon, slag og hjertesvikt. En reduksjon i natriumforbruket vil hurtig gi resultater i form av redusert blodtrykk både for normale og
hypertensive mennesker (Sacks et al., 2001). En studie har også vist at man kan
forsterke denne reduksjonen ved å i tillegg inkludere magnesium-, kalsium-og kaliumrike matvarer i dietten (Vollmer et al., 2001). I følge Russel et al. (2007) er det anbefalt
å daglig innta mindre enn 6 g koksalt (2.6 g natrium) og mer enn 4.7 g kalium.
Selv om det er gjort mange studier rundt temaet, så finnes det enda ikke et som
formelt beviser at en diett med mye f&g fungerer bra mot KAS. Det man har funnet
ut er blant annet en negativ korrelasjon mellom inntak av f&g og tilfeller av slag
og andre KAS-lidelser (Key, Thorogood, Appleby, & Burr, 1996). Sacks et al. (2001)
har også vist at en diett med mye f&g og lite melkeprodukter vil være med å senke
blodtykket.
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Hva som konstituerer et godt kosthold er det utallige meninger om. Alikevel er det
mange fellestrekk det er enighet om. Av Lalonde et al. (2002) er foreslått følgende liste
med anbefalninger:
 Lite mettede fettsyrer og kolesterol
 Lite salt
 Mye fiber
 Mye en- og flerumettede fettsyrer
 Lite alkohol (mer under)

Alkohol
Overforbruk av alkohol kan føre med seg dødsfall på en rekke måter som vold, levercirrhose8 , kreft, kardiomyopati9 og diverse neurologiske sykdommer (Duffy, 1995). Et
høyt inntak vil også kunne påvirke de kardiovaskulære risikofaktorene, i form av økt
blodtrykk og økte HDL-kolesterol og triglyserid-verdier (Klatsky, 1996). Holder man
seg derimot innenfor den ’optimale’ døgnmengden alkohol på 10-30 gram eller 1-3
enheter10 , kan det være positiv for hjertet. Totalt avhold er i følge statistikken ikke
optimalt, og gir således alkohol/dødlighet forholdet en J-formet kurve, med bunnnotering rundt mengden anslått over.
Siden 1970 har det norske alkoholkonsumet vært relativt stabilt, med en svak økning
(20% over 30år). I ’70 drakk hver nordmann 4.9 liter alkohol årlig, mens tallet i
2001 var 5.8. Dette skiller seg fra utviklingen i resten av Europa (EU-1511 ) hvor
gjennomsnittet har sunket med omlag 1/3 i samme periode, fra 15.4 til 10.8 liter. Vi
ligger allikevel langt under Europas mestdrikkende, Luxenburgianerne, som konsumerer
nærmere 18 liter i året.
Røyking/snus
Det finnes en mengde beviser på at, og hvordan, røyking påvirker helsen vår. I
følge Bartecchi, MacKenzie, and Schrier (1994) er langvaring tobakksrøyking ansvarlig
for halvparten av unngåelige dødsfall. Halvparten av disse igjen er grunnet KVS.
Selv passiv røyking har vist seg å øke risikoen for KVS og andre tobakksassosierte
8

Skrumplever
Sykdom i hjertemuskelen
10
En enhet er 150 ml vin, 250 ml øl eller tilsvarende
11
De femten EU-landene før ekspansjonen i 2004
9
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sykdommer (Lam & He, 1997; Barnoya & Glantz, 2004). For mennesker uten påvist
KVS kan det ta opp mot 10 år med røykestopp før man er risikomessig likestilt med
en som aldri har røkt (Kawachi et al., 1993).
I Norge er røyking i en nedadgående trend. I perioden 1997 til 2006 gikk andelen
daglige røykere ned fra 33.6 til 23.9% på landsbasis (Statistisk sentralbyrå, 2007).
Snusbruken er derimot på opptur etter røykelovens inntog (se figur). I 2003-2004
var det på landsbasis 300000 snusbrukere. Det har imidlertid ikke blitt funnet noen
sammenheng mellom snusbruk og slag (Asplund, Nasic, Janlert, & Stegmayr, 2003).

Figur 4: Menn i alderen 16 – 44år som brukte snus daglig eller av og til i tidsrommet 1985 – 2004.
Kilde: Dybing et al. (2006)

En av grunnene til at røyking utgjør en slik risiko i KVS-sammenheng er at den
fører med seg et lavt HDL-kolesterol. Som beskrevet over vil dette gjøre at mindre
LDL blir transportert dit det ikke lenger utgjør en fare. I tillegg øker røyking faren for
utvikling av type-2 diabetes mellitus (Landmark, 2001). I sin studie av rundt 11000
personer, fant Howard et al. (1998) at røykere hadde 50% mer ateromatisk fortykkelse
i hals-arterien, enn de som aldri hadde røkt.
Aktivitet/mosjon
Ens aktivitetsnivå kan ha mye å si for helsen, spesielt om det er snakk om fraværet av
aktivitet. Man skal ikke mer enn et par generasjoner tilbake før aktivitetsmønsteret var
helt annet i alle aldersgrupper. Passifisernede underholdning, forverret kosthold og økt
bruk av motoriserte fremkomstmidler må nok ta mye av skylden for denne utviklingen.
Det kan være vanskelig å bryte en slik negativ trend, men det skal ikke stort til for å
bedre sin egen situasjon betraktelig. Med jevnlig mosjonering, en to-tre ganger i uken,
vil man i tillegg til et mulig vekttap, se en rekke forbedringer i de andre fysiologiske
risikofaktorene; redusert LDL-kolesterol, økt HDL-kolesterol og senket blodtrykk.
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I følge verdens helseorganisasjons (WTO) helserapport fra 2002, står det relativt
dårlig til med det Europeiske aktivitetsnivået. Rapporten viste at bare 15% av
europeerne får tilfredsstillende med mosjon12 . Hele 40% kunne rapportere at de ikke
hadde hatt noen form for moderat mosjon den siste uken, mens 17% ikke en gang kunne
vise til en 10 minutters sammenhengende gåtur (World Health Organization, 2002).

2.3

’Making changes’: Et intervensjonsverktøy

Som nevnt i innledningen startet idéen til oppgaven med et samarbeid med Senter for
pasientmedvirkning og sykepleieforskning på Rikshospitalet. Der var en doktorgradstipendiat i ferd med å begynne sitt studie av effekten av ulike intervensjonsteknikker
på KVS-pasienter (Wensaas, 2004). En av teknikkene man så på i denne sammenheng
var papir-versjonen til Lalonde et al. (2002). Denne tok jeg tak i for å forsøke å lage et
verktøy i digital form.

Figur 5: To av arbeidsarkene i ’Making changes’. Kilde: Lalonde et al. (2002)

Heftet til Lalonde et al. (2002) innholder omlag 20 sider med informasjon om KVS,
tilhørende risikofaktorer og mulige tiltak. Denne informasjonen skal man så ta med seg
12

30 min med moderat mosjon hver dag el. tilsvarende
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over i et ’arbeidsark13 ’ (se figur). Her får pasienten presentert sin nåværende situasjon i
form av en oversikt over livstilsfaktorer og tilhørende KVS-risiko. Idéen er så at bruker
og helsepersonell skal gå i gjennom livstilsfaktorene sammen. De ser så på om noe bør
endres på for å oppnå et ansvarlig risiko-nivå. Om noe bør (og kan) gjøres forsøker man
i fellesskap å velge ut tiltak som er oppnålige, og tilsammen tilstrekkelige. I heftet er
det følgelig tabeller over hvordan hvert enkelt tiltak påvirker kroppen. Disse tabellene
har jeg tatt med meg over i mitt verktøy, og er beskrevet ytterligere senere.
Lalonde et al. (2002) har gitt flere av påvirkningene et usikkert estimat. For eksempel
har mosjons påvirkning på blodtrykk blitt satt til en 5 − 7 mmHg reduksjon. I slike
tilfeller har jeg valgt å bruke verdien midt i estimatet. Jeg har utifra tabellen til Lalonde
et al. (2002) konstruert tabellen under. Påvikningen på kolesterol er relativ (×/÷),
mens på blodtrykket er den absolutt (+/−).
Kolesterol
Tiltak
LDL HDL
5 kgs vektsendring 0.97
1.04
Røyking
1
1.14
Trening/mosjon
0.97
1.04
Diett
1
0.96
1
Kolesterolmedisin
1.1
LDL

Blodtrykk
SBT DBT
6
6
9
5
-
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Blodtrykksmedisin

-

-

11

7

Tabell 1: Konstruert påvirkningstabell

Jeg har som nevnt under risikofaktorene valgt å kun fokusere på Statin-klassen av
kolesterolmedisiner. Påvirkningsfaktoren til denne medisintypen er også variabel, mye
på grunn av doseringsvariasjoner og ulikt utgangspunkt på kolesterolnivået. Statinenes
påvirkning på LDL-kolesterolet er derfor satt til å være nivåavhengig. I følge formelen
(i tabellen over) vil en med LDL på 8 få en reduksjon til rundt 4, mens en med 5 vil
få sitt redusert med en 13 . Påvirkningen av HDL er satt til 10%.
Blodtrykksmedisinene er litt enklere å forholde seg til. Selv om Lalonde et al. (2002)
nevner 5 klasser av medisiner, er alle listet med samme påvirkning. Slik trenger jeg
ikke ta standpunkt til hvilken klasse man vil forholde seg til. Også her har jeg sett meg
nødt til å velge middelverdien i estimatene.
13

Worksheet
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Figur 6: SCORE-tabell for høyrisiko-land.
Kilde: European Society of cardiology (2003)

2.4

Figur 7: NORRISK-modell for KVS-risiko i
Norge. Kilde: Selmer et al. (2008)

SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation)

Det verktøyet til Lalonde et al. (2002) ikke har, er en tabell over hvilken risiko som er
forbundet med et gitt sett med data. Her har European Society of cardiology konstruert
et tabellbasert risikosystem kalt SCORE (Conroy et al., 2003). Dette gjør det lett å
finne frem til hvilken risiko et sett med data korresponderer med. Den har sin bakgrunn
i 12 kohort-studier, som sammen omfatter 200000 mennesker, 3 millioner observasjoner
og 7000 KVS-relaterte dødsfall.
Tabellen har, i tillegg til å være laget i en høy- og en lavrisiko versjon, 5 dimensjoner
(kjønn, røyking, alder, total kolesterol og systolisk blodtrykk). Skillet på høy- og lav
risiko avhanger av hvor i Europa man bor, og er vel i bunn og grunn en kostholdsdimensjon. Lavrisikogruppen omfatter stort sett landene rundt middelhavet og sørEuropa, noe som plasserer Norge i gruppen med høy risiko. Norske eksperter mener at
denne plasseringen kan være feil, siden vår diett ikke er så ulik den i sør på kontinentet.
Det anslås at det norske risiko-nivået i realiteten ligger et sted i mellom de to gruppene
(Selmer et al., 2008).
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Det eksisterer to sett med tabeller hvor kolesterol-dimensjonen måles på to ulike
måter. Den ene bruker ganske enkelt det totale kolesterolet, mens den andre bruker
total
). De to har angivelig så godt som lik
raten mellom totale og HDL kolesterolet ( HDL
prestasjon, men det sies at den som bruker totalen aldri predikerer dårligere en den
med ratio (Conroy et al., 2003). Den er i tillegg lettest å bruke, siden man slipper
ytterligere utregninger.
Det eksisterer også en norsk estimeringsmodell NORRISK utviklet av Selmer et al.
(2008). Denne baserer seg på en rekke grafer i stedet for tabeller, og opererer med en
mindre detaljert inndeling enn SCORE (kun 1%, 2%, 4%, 5%, 8%, 16% og 32%). Den
er slik sett vanskelig å anvende i programmet på samme måte som SCORE, og vil være
komplisert å oversette til tilsvarende format. Jeg har derfor valgt å beholde SCORE
sin risiko-modell, selv om NORRISK vil passe bedre på den norske populasjonen.
En mellomting kunne ha vært å ta middelverdiene av de to tabellene i SCORE, men
jeg følte det hadde blitt galt å konstruere noe på egenhånd. Derfor har jeg valgt å bruke
tabellen med høy-risiko og som bruker det totale kolesterolet.
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3

Risikokommunikasjon

I kommunikasjon risiko er det mange feller å gå i og mange teknikker for å unngå disse.
Jeg har i denne sammenheng sett nærmere på et eksisterende verktøy innen risikokommunikasjon, for å se hvordan man kan bedre slik kommunikasjon. Dette verktøyet
er bygget med tanke på å unngå eller hjelpe på kjente hindere fra senere forskning
innen beslutningspsykologien. Verktøyet heter ’The Distribution Builder’ og er enkelt
fortalt et verktøy for å måle og konstruere risikopreferanser ved plassering av midler
til pensjonssparing (se figur).

3.1

The Distribution Builder

Oppgaven i verktøyet er å plassere 100 markører i en 41 punkts skala/graf fra 0 til
200% (i 5% steg). Denne prosenten angir hvor stor andel av dagens inntekt man kan
risikere å sitte igjen med som pensjon. De 100 markørene, som hver representerer 1%,
skal brukes til å bygge en sannsynlighets-fordeling i denne grafen, begrenset av et gitt
budsjett.
Når brukeren er fornøyd med sin fordeling, kan man starte en simulering som
fjerner alle utenom en markør. Denne gjenstående markøren skal representere brukerens
’utfall’. Denne randomiserte utvelgelses-prosessen skal gi brukeren en opplevelse av
risikoen i den sannsynlighets-fordelingen de har laget. Prosessen kan gjentas etter ønske.

Figur 8: The Distribution Builder. Kilde: Goldstein, Johnson, and Sharpe (2006)
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3.2

Psykologiske aspekter

For å skape en omgivelse som hjelper brukeren, er ’The Distribution Builder’ basert
på en del psykologiske aspekter fra tidligere forskning. Det er av skaperne bak ’The
Distribution Builder’ trukket fram tre felter som de synes er spesielt viktige; Frekvensformater, integrert representasjon og opplevd risiko (Goldstein et al., 2006; Johnson,
Steffel, & Goldstein, 2005).
Det er kun de første to som vil være relevant i forhold til applikasjonen jeg ville
utvikle. Grunnen til det er at jeg ikke har tenkt å ta med en simuleringsfunksjon. I
stedet for opplevd risiko har jeg valgt å trekke frem viktigheten av visualisering av
risiko (Lipkus & Hollands, 1999).
3.2.1

Frekvens- vs. prosentformat

Det har blitt vist at mange mennesker har problemer med sannsynligheter presentert
som prosent (Schwartz, Woloshin, Black, & Welch, 1997; Bynner & Parsons, 1997;
Lipkus, Samsa, & Rimer, 2001). Det tyske markedsundersøkelsesfirmaet Emnid
Institute (ala MMI) spurte i 1998 tyskere om hva de mente 40% betydde, blant 3
alternativer; 1 i 4, 4 for hver 10ende eller hver 40 person. Av de 1000 som var med,
svarte så mange som 1/3 feil på denne tilsynelatende enkle oppgaven.
Tendensen til denne tallblindheten er tilstede i alle samfunnslag. Universitetsutdannede er utsatt så vel som håndverkere, noe Sheridan and Pignone (2002) fant
i sitt studie med medisinstudenter. Her hadde 25% av de inkluderte 1. års medisinstudentene problemer med enkle operasjoner på medisinske data i prosentform.
Gigerenzer (2002) mener noe av problemet med prosentformatet er at de ofte lar
’referansegruppen’ være udefinert. Sannsynligheter på dette formatet gjøres på denne
måten flertydige, og åpner således for flere tolkninger. Eksemplet som Gigerenzer bruker
er påstanden om at det er ’50% sjanse for regn i morgen’. De femti prosentene kan her
referere til tid (det vil regne halve dagen i morgen), et område (det vil regne i halve
området i morgen) eller dager (det vil regne på 50 prosent av dager som i morgen).
Fraværet av referansegruppe kan altså skape problemer når vi vil utlede fra en gitt
sannsynlighet i prosent, til et konkret enkelttilfelle.
Gigerenzer har tilsynelatende funnet løsningen på problemet i frekvensformatet.
Dette vil f.eks si å presentere 40% som 40 av 100 eller 4 av 10, i stedet for å bruke
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prosent, brøk eller desimaler mellom 0 og 1. Samtidig tvinger frekvensformatet fram
en spesifisering av referansegruppen, altså å nevne hva det er 4 av 10 av. Slik får man
ikke problemet med regnværet over, fordi det blir ikke veldig vanskelig å feiltolke hva
det er snakk om.
Dette virker å fungere svært godt på å forbedre folks beregninger av enkelthendelsers sannsynlighet (Slovic et al., 2000). Effekten av frekvensformatet synes
å forbedre forståelsen av sannsynlighet på tvers av fagfelt, deriblant medisin. I to
studier av Hoffrage og hans kollegaer, hjalp frekvensformatet forsøkspersonene med
å sette diagnoser og forstå testresultater (Hoffrage & Gigerenzer, 1998; Hoffrage,
Kurzenhäuser, & Gigerenzer, 2005).
3.2.2

Integrert vs. isolert representasjon

Siden mennesker har begrensede kognitive ressurser kan vi ha vanskeligheter med å se
sammenhengen i en serie med valg. I hverdagen vil vi typisk ta for oss ett og ett valg,
snarere enn mange valg på en gang. Hadde vi kunnet sett aggregatet i en serie valg
klart for oss, ville vi kanskje valgt anderledes i mange sammenhenger.
Tar vi for eksempel en aktivitet som er dødelig i 2 av 100 tilfeller, virker dette kanskje
ikke så avskrekkende. Men hvis denne aktiviteten gjentas ofte nok, vil aggregatet av
risikoen se mye styggere ut. Påtar man seg en slik risiko 100 ganger er det hele 86, 7%
sjanse for at det uønskede, død i dette tilfellet, skal inntreffe minst en gang.
1 − ((1 − .02)100 ) = 1 − (.98100 ) = 1 − .133 = .867 = 86.7%
Effektene av risikoaggregering ble først omtalt av Samuelson (1963). Her spurte han
en kollega om han ville akseptere et veddemål med 50/50 sjanse for enten 200 $ gevinst
eller 100 $ tap. Kollegaen takket nei, men la til at han gjerne ville veddet om han kunne
gjort det 100 ganger. Thaler (1999) fant noe tilsvarende mens han underviste i et firma.
Han spurte 25 avdelingsledere om de ville gått inn i et prosjekt med lik sjanse for å
ende pluss 2 mill $ eller minus 1 mill $. Kun tre av de 25 var åpne for forslaget. På sin
side var sjefen til de 25 svært lysten på at de alle skulle være med. Han så aggregatet
av prosjektene som svært lukrativt, i motsetning til slik de fleste av undersåttene så
sine enkelte prosjekter. I denne konteksten ser det ut til at risikoaggregering døyver
tapsaversjon.
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I tillegg har mennesker en tendens til å vektlegge utfall av tidligere valg når de
foretar nye. Det er jo i utgangspunktet ikke så dumt, men kan gi inkonsistente valg. Vi
kan finne eksempler på dette i spillerfeilen (Kahneman & Tversky, 1971) og i Thaler
and Johnson (1990). I spillerfeilen brukes de foregående utfall som utgangspunkt for å
predikere neste utfall. Man vil, i følge Kahneman and Tversky (1971), være tilbøyelig
til å tro at det er mer sannsynlig å kaste en kron etter en serie med f.eks 4 mynt, enn å
få enda en mynt. Men, som Kahneman & Tversky sier, rettes ikke avvik ut i det korte
løp, de utvannes bare i det lange løp. Senere har Thaler and Johnson (1990) funnet at
å integrere tidligere tap og gevinst i sjansespill kan influere valget av spillalternativ. De
som f.eks ligger 100 $ i pluss i en gambling-sesjon vil vise langt mindre risikoaversjon
enn de som nettopp har tapt tilsvarende beløp.
3.2.3

Tekstlig vs. visuell presentasjon av risiko

Det har av flere blitt foreslått at en visuell presentasjon kan fremme forståelsen av risiko
på en rekke måter (Lipkus & Hollands, 1999; Schapira, Nattinger, & McHorney, 2001).
For det første kan grafisk visualisering hjelpe mennesker til å se mønstre i data. En
visualisering igjennom f.eks. kakediagrammer og andre typer grafer kan gi god oversikt
over forhold i et datasett og grupperinger innad i settet. En slik oversikt kan være med
å gi innsikt man ellers ville ha oversett.
Valg av grafisk fremstillingsmetode må tilpasses data for best resultat. Dette
fordi ulike graftyper kan hjelpe å sette i gang ønskede matematiske operasjoner hos
mennesker (Simkin & Hastie, 1987). Men en slik hjelp kan mennesker vurdere et
datasett mer effektivt. I tillegg er grafiske representasjoner langt bedre til å tiltrekke
seg menneskers oppmerksomhet, enn tallene de representerer alene.
I sin kvalitative studie av risikokommunikasjon i helsesektoren, fant Schapira et al.
(2001) mye relevant i sine fire fokusgrupper. De fant blant annet en konsistent tendens
til å like figurer (av mennesker) til å visualisere risiko der dette er relevant. Deltagerne
i studien mente figurene var både forståelige og lette å identifisere seg med. Figurene
gav deltagerene en forståelig kontekst å plassere de numeriske data i.
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4

Modell

Utgangspunktet for utviklingen er som nevnt det papirbaserte verktøyet til Lalonde
et al. (2002). Denne er, i tillegg til presantasjon av sykdommen og dens risikofaktorer,
delt inn i fire deler; kartlegge, vurdere endringer, lage plan og plotte progresjon. Med
utgangspunkt i denne modellen vil jeg skissere hvordan jeg mener et digitalt verktøy
bør utformes.
Jeg vil legge til grunn at SCORE-tabellen brukes som risikomodell. Man kan
antageligvis finne andre modeller, men disse vil sannsynligvis innholde mange, om
ikke alle, de samme faktorene som SCORE.

4.1

Oppdeling

De tyve første sidene i verktøyet til Lalonde et al. (2002) brukes, som sagt, til å
presentere sykdommen til brukeren. Dette blir mye tekst å presentere på skjerm og
tungt for brukeren å lese. Jeg vil derfor hevde at denne delen egner seg best på
papir. Men jeg vil anbefale at brukere leser noe tilsvarende, eller får en innføring av
helsepersonell, før man bruker verktøyet første gang.
Videre ser jeg for meg at et digital verktøyet best legges opp til en tredelt
prosess. I den første hentes det inn informasjon av brukeren. I neste presenteres
denne informasjonen, og det gjøres endringer for å forbedre situasjonenen. Til slutt
oppsummeres endringene, sammen med forbedringene de har ført til.
4.1.1

Innfylling av informasjon

Som første skritt i prosessen vil det være naturlig å kartlegge relevante data hos
brukeren. Her trenges det i første rekke demografiske data som alder og kjønn. Disse
to behøves for oppslag i SCORE-tabellene. Vel så viktig er brukerens fysiologiske data.
Her trenger man i SCORE-sammenheng blodtrykk og kolesterol. SCORE bruker bare
systolisk blodtrykk og totalt kolesterol, men jeg vil likevel mene at det er nyttig å
inkludere begge blodtrykksverdiene og å dele opp kolesterolet i HDL og LDL. For å
gjøre denne oppdelingen trenger man eksempelvis HDL-verdien i tillegg til det totale
kolesterolet. En annen viktig fysiologisk faktor i kardiovaskulær sammenheng er vekt.
Her kan det og være nyttig å be om høyde óg, for å kunne regne ut brukerens BMI.
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For å kunne vite hva som kan gjøres av endringer i brukerens livsstil, er en nødt
til å kartlegge hvordan brukerens situasjon er i dette området. Her er røyking- og
mosjonsvaner av interesse. Røyking er en av nøkkelverdiene i SCORE-tabellene og gir
store utslag i kalkulert risiko.
Det siste som er viktig å få med er hvorvidt brukeren medisineres for blodtrykk eller
kolesterol. Med bakgrunn i dette kan det vurderes endringer i medisinering.
Før man går videre fra innfyllingen må alle data valideres. Det bør sjekkes at alt er
oppgitt, samt at alt er innfylt riktig. Verdiene bør innenfor det som er fysisk mulig, og
være gyldige i forhold til hverandre. Et diastolisk blodtrykk vil f.eks aldri kunne være
høyere enn det systoliske.
4.1.2

Presentering og endring

Ulikt fra modellen til Lalonde et al. (2002), vil jeg hevde at det er mer hensiktsmessig å
presentere brukerens situasjon sammen med mulige endringer. I en digital og dynamisk
modell kan tiltakene og endringene vise sin innvirkning umiddelbart. I det man velger
ett tiltak for å forbedre situasjon kan et digitalt verktøy vise dettes innvirking på
tidligere innfylte data. Eksempelvis vil en valgt vektreduksjon kunne gi umiddelbart
utslag i forbedret kolesterol.
Videre mener jeg at nivået på blodtrykket og kolesterolet bør presenteres grafisk. En
måte å gjøre det på er ved hjelp av stolpegrafer. En slik visualisering av de fysiologiske
data kan være behjelpelig med å sette de i kontekst (mot f.eks maks og min verdier).
Samtidig vil dette gjøre fra tiltakenes utslag på de fysiologiske data langt mer synlige.
Om vektreduksjonen i forrige avsnitt, ikke bare reduserer et par tall, men samtidig
justerer på et sett med grafer, vil brukeren lettere få med seg omfanget av endringen.
Det aller viktigste punktet i denne bolken er å få et fornuftig design på presentasjonen
av LKS-risikoen. Den er essensen i det som skal kommuniseres og er nødt til nå frem
til brukeren. For å klare det, bør alle punktene nevnt i del 3 ivaretas på en god måte.
Ved å gjøre det vil man skape en god omgivelse for kommunikasjonen. En god idé
her er å gjøre som både Lalonde et al. (2002) og Goldstein et al. (2006), og presentere
risikoen ved hjelp av hundre grafiske enheter. Nærmere bestemt, mener jeg det vil være
fornuftig med en blokk av 100 figurer med menneskelig form. Slik knytter man figurene
sammen med en referansegruppe, samtidig som man gjør det lett å identifisere med
Schapira et al. (2001).
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En god tanke er å la brukeren få prøve seg frem på denne presentering- og
endringsdelen, og forsøke seg med ulike kombinasjoner av tiltak. Slik kan brukeren
utforske hvilke utfall de ulike tiltakene gir, og gjøre seg opp en menig om hvert enkelt
tiltak. Til slutt kan brukeren komponere en sammensetning av disse som gir et ønskelig,
og forhåpentligvis oppnåelig, resultat.
4.1.3

Rapport

Til slutt bør prosessen oppsummeres for brukeren. I en rapport er det naturlig å ta med
hvilke tiltak som ble valgt i forrige steg. En slik liste vil utgjøre brukerens tiltaksplan
for å oppnå resultatet i forrige steg.
I tillegg til en tiltaksplanen kan det være nyttig for brukeren å få se hvilken
innvirkning denne planen vil ha på vedkommenes KVS-situasjon. Her tenker jeg meg
at en visning av ’før og etter’-data kan gi et godt bilde. I den sammenheng vil jeg
hevde at et slags fokus på LKS-risikoen bør være med, siden den er den viktigste delen
av budskapet. Store differensieringen trengs nok ikke, men en annen type boks eller
skriftstil bør være tilstrekkelig.
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5

Applikasjonen

Idéen for applikasjonen var å sy sammen det papirbaserte verktøyet til Lalonde et al.
(2002) med SCORE-tabellen (Conroy et al., 2003). Sammen med dette var tanken å
anvende kjente prinsipper fra psykologi (Goldstein et al., 2006) og brukervennlighet
(Nielsen, 1994) for å lage en applikasjon som kommuniserer KVS-risiko på best mulig
måte.

5.1

Teknologivalg

Man kunne sikkert ha laget denne type applikasjon i en rekke programmeringsspråk.
Jeg ønsket å bruke et språk som ga meg stor frihet på designsiden og samtidig ikke
skilte seg betydelig fra de språkene jeg allerede hadde kjennskap til. Valget falt på
Macromedia Flash (nå Adobe).
Flash gjør design av brukergrensesnitt relativt lett, og har et koderegime (kalt
ActionScript) som ikke skiller seg i vesentlig grad fra Java og C#. Det var følgelig
et språk det tok kort tid å sette seg inn i. Også det grafiske, med bl.a. tidslinjene, var
lettfattelig for en novise på feltet.
Flash byr riktignok på noen utfordringer. Det er lite hjelp å få av kompilatoren, som
ikke rapporterer feil på samme måte som den f.eks gjør i Java. Enkle navngivingsfeil
plukkes ikke opp og kan fort resultere i timer med feilsøking. Men jeg følte at gevinsten
man får i det grafiske designet veier opp for disse svakhetene.
Brukervennlighets-guru Jacob Nielsen har tidligere kritisert Flash, men da først
og fremst i web-sammenheng og rettet mot gamle versjoner (Nielsen, 2000). Han
lettet på kritikken to år senere, og innrømmet at Flash kan være fornuftig i enkelte
sammenhenger. Samtidig publiserte han en rapport med 115 retningslinjer han mente
man burde følge i Flash-design (Nielsen, 2002). Denne koster en god del å få tak i, så
det har jeg unnlatt i denne omgang. I stedet har jeg forsøkt å ha Nilsens 10 prinsipper
om brukervennlighet i bakhodet under utformingen (Nielsen, 1994).

5.2

Designvalg

Jeg har forsøkt å gå for et enkelt design med relativt lite tekst. Jeg har også lagt vekt
på å ha klare avgrensede områder og en fornuftig gruppering av elementene.
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For at applikasjonen skal være lettleselig har jeg forsøkt å velge farger med god
kontrast. Jeg har valgt å bruke sort tekst da dette gir god kontrast mot lyse bakgrunner.
I ’The Colour Contrast Analyser’ (Vision Australia, 2008) passerte fargevalgene med
glans. Både mot det lyseblå (#D7EFFF) og det lysegrønne (#CCFFCC) gav sort
(#00000) og mørke grå (#333333) tekst tilstrekkelig kontrast.
’The Colour Contrast Analyser’ har også en slags simulator for å vise hvordan
applikasjonen vil se ut for mennesker med diverse fargeblindhet og andre synsproblemer.
Også her passerte fargevalget kravene i analyseprogrammet.

5.3

Implementasjon

Programmet er i tillegg til selve Flash-filen, supplert av fire klasser i eksterne
ActionScript-filer. Dette er gjort for å ha en ryddig Flash-fil, samt å kunne bruke
fordelene ved objekt-orientert programmering. De fire klassene er som følger:
1. Person
Innholder alle verdier og metoder som har med ’brukeren’ å gjøre. All
manipulering av verdiene til objekter av denne klassen gjøres igjennom lokale
metoder.
2. Konstanter
Er en superklasse til Person, og innholder verdier for hvordan alle tiltak påvirker
fysiologiske data. Er laget for å enkelt kunne finne frem til og endre disse verdiene.
3. Risiko
En klasse som holder SCORE-tabellen. Har ingen metoder annet en konstruktøren.
4. Lang
En klasse som holder all teksten til programmet. Dette er gjort for å lett kunne
endre teksten i programmet uten å gå inn i logikken, samt å holde desiget separat
fra innholdet. Klassen gjør det også mulig å gjøre programmet språkuavhengig,
noe som utdypes senere.
Den viktigste delen av programmet er selve Flash-filen. I tillegg til en startside som
viser velkommen og hvor man velger språk, inneholder applikasjonen tre deler eller
skritt:
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Figur 9: Skjermbilde av innfyllingssiden
1. Innfylling av informasjon
Bruker fyller inn personlig informasjon programmet har bruk for.
2. Presentering og endringer
Bruker får presentert oversikt over sin situasjon, og kan gjøre en rekke endringer
for å bedre på den om nødvendig.
3. Presentering av endringer
Bruker får presentert oversikt over hvilke valg som ble tatt, og hvilken effekt det
vil ha.
Jeg vil nå utdype de tre skrittene og forsøke å forklare hvordan programmet er bygd
opp. Jeg vil også trekke inn noen kode-eksempler der det er passende.
5.3.1

Innfylling av informasjon

Etter at man har valgt språk kommer man altså til innfyllingssiden. Siden har i alt 13
informasjonsfelter, som igjen er kategorisert inn i fem grupper og plassert i hvert sitt
område. Samtlige felter er hentet fra risikofaktorene beskrevet tidligere, med unntak av
’høyde’. Den brukes kun til å regne ut BMI, som igjen brukes til å finne normalvekt.
Når man skal oppgi kolesterolet sitt, har jeg valgt å be om total og HDL-kolesterol.
Dette kan virke rart siden jeg senere bruker LDL og HDL. Grunnen til dette er fordi
man ofte får kolesterolet sitt oppgitt på denne måten når man er til kontroll hos lege.
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Validering av felter
Når brukeren er ferdig med innfyllingen og trykker på ’Videre’, kontrollerer programmet
om alle verdier er fylt inn. Den sjekker óg om verdiene er gyldige og om det er valgt
kjønn. Alt dette gjøres igjennom metoden Valider(). Metoden går igjennom alle
feltene og bygger en liste med feil, om det skulle være noen. Kode-eksempelet under
er et utdrag av metoden, og viser hvordan det systoliske blodtrykket blir sjekket. De
andre feltene blir sjekket på nogelunde tilsvarende måte.
function V a l i d e r ( ) : Boolean {
var f : Array = l . F e i l ( ) ;
f e i l = new Array ( ) ;
antFeil = 0;
ok = f a l s e ;
f e i l [ 0 ] = ””;
...
...
i f ( btS == ” ” ) {
btSError MC . v i s i b l e = true ;
f e i l [ antFeil ] = f [ 1 2 ] ;
a n t F e i l ++;
} else {
i f ( btS < 0 | | isNaN ( btS ) ) {
btSError MC . v i s i b l e = true ;
f e i l [ antFeil ] = f [ 1 1 ] ;
a n t F e i l ++;
} else {
i f ( btS < 9 0 ) {
btSError MC . v i s i b l e = true ;
f e i l [ antFeil ] = f [ 1 3 ] ;
a n t F e i l ++;
} e l s e i f ( btS > 2 0 0 ) {
btSError MC . v i s i b l e = true ;
f e i l [ antFeil ] = f [ 1 4 ] ;
a n t F e i l ++;
}
}
}
...
}

I eksemplet over er btS verdien som er hentet fra ’systolisk blodtrykk’-feltet.
btSError_MC er en rød boks som signaliserer hvor det er gjort en feil, og har en
_visible-attributt som settes til true med en gang det er funnet en feil i det aktuelle
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feltet (se figur). Arrayen feil[] holder en liste med alle feilene som er funnet, og
arrayen f[] holder et sett med feilspesifike meldinger. Hvis vi ser nærmere på testene
som blir gjort, kontrollerer den første if-setningen om btS-feltet er tomt og den neste
om feltet innholder et positivt heltall. Om dette er i orden kontrollerer de to neste
testene om tallverdien i feltet er innfor gyldige grenser. For systolisk blodtrykk har
jeg satt øvre og nedre grense til henholdsvis 200 og 90 mmHg. Det sjekkes også at det
systoliske blodtrykket er høyere enn det diastoliske, men ikke hvor mye.

Figur 10: Feilmeldinger i innfyllingssiden

I feltene alder og vekt, er det ikke satt noen nedre grense for lovlige verdier (annet
enn < 0). Vekten blir senere påført restriksjoner, når personer med BMI innenfor
normalverdiene, ikke har muligheten å velge vektreduksjon som tiltak. Når det gjelder
alder må det sies at data i risiko-modulen i SCORE ikke differensierer på aldere under
40 år.
Om alt skulle vise seg å være i orden, kalles metoden initP{} som instansierer to
objekter av Person-klassen; en baseline (gammelP) og en vi skal endre på i neste steg
(nyP).
5.3.2

Presentering og endring

På den nye siden er de fem feltene beholdt og et sjette felt lagt til. Det nye feltet er
kalt ’Risiko’ og viser risikoen for å omkomme av kardiovaskulær sykdom innen 10 år.
Dette feltet blir grundigere forklart senere. Ellers har blodtrykk og kolesterol-boksene
fått et grafisk utseende for å vise brukerens fysiologiske data. All personalia-data har
blitt låst, mens livsstil og medisiner-boksene har fått omformulert feltene til spørsmål
om tiltak.
Tiltakene består av fire livsstilsendringer, samt medisinering. De feltene som ikke er
aktuelle for brukeren, f.eks ’slutte å røyke’ for en ikke-røyker, vil bli dus i fargen for å
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Figur 11: Skjermbilde av endringssiden
indikere at den ikke er valgbar (se figur). Muligheten for en ikke-røyker å begynne å
røyke er også fjernet.

Figur 12: Livsstilsendrings-boksen på endringssiden

Som nevnt tidligere regnes BMIen ut for å finne personens normalvekt. ’Gå ned i
vekt’-feltet låses slik at det ikke er mulig å redusere vekten ytterligere, om den holder et
nivå som tilsvarer en BMI under 25. Denne grensen regnes ut av metoden MaxGaaNed()
i Person-klassen, referert under. Verdien limBMI er satt til 25, noe som resulterer i en
grensevekt på 25 ∗ høyde i meter2 (100kg for en på 2 meter). Returnverdien, diffVekt,
angir hvor mange steg, av 5 kg, det er lovlig å kunne redusere vekten. Om man allerede
har en normal eller lav BMI, vil returverdien være 0, og vektreduksjon være umulig
som tiltak.
function MaxGaaNed ( ) : Number {
var h cm : Number ;
var g r e n s e V e k t : Number ;
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var d i f f V e k t : Number ;
h cm = t h i s . hoyde / 1 0 0 ; // BMI regner med hele meter
g r e n s e V e k t = limBMI * Math . pow ( h cm , 2 ) ;
d i f f V e k t = this . vekt − grenseVekt ;
i f ( d i f f V e k t <= 0 ) { d i f f V e k t = 0 ; }
e l s e { d i f f V e k t = d i f f V e k t + ( 5 − ( d i f f V e k t \% 5 ) ) ; }
return d i f f V e k t ;
}

Til høyre i panelet vil det hele tiden presenteres blodtrykk og kolesterol. Disse vil få
verdier på bakgrunn av innfylte verdier og valgte endringer (se figur).

Figur 13: Fysiologi-boksen på endringssiden

Ved valg av et nytt tiltak vil verdiene automatisk justere seg i henhold til gitte
satser fra Konstanter. Enkelte tiltak som f.eks. kolesterol medisinering vil bare påvirke
kolesterolet. Velger man bort et tiltak vil verdiene justeres tilbake til sin aktuelle
baseline (med mindre andre tiltak er valgt). Hvert tiltak har sin tilhørende metode i
Person-klassen som kalles med en parameter om tiltaket er blitt valgt eller valgt bort.
Eksempelet under viser hvordan verdiene til nyP-objektet endres hvis man trykker på
knappen for blodtrykksmedisin og TaBtMeds kalles.
function TaBtMeds ( bt : Boolean ) : Void {
var nyttBtS : Number ;
var nyttBtD : Number ;
i f ( bt ) {
nyttBtS = t h i s . btS − btMedsBtS ;
nyttBtD = t h i s . btD − btMedsBtD ;

36

} else {
nyttBtS = Number ( t h i s . btS ) + btMedsBtS ;
nyttBtD = Number ( t h i s . btD ) + btMedsBtD ;
}
t h i s . btMed = bt ;
t h i s . SetBt ( nyttBtS , nyttBtD ) ;
this . SetRisiko ( ) ;
}

Utføre en endring
Når en endring velges kalles altså tilhørende metode i Person-klassen. Metoden endrer
så på de aktuelle verdiene etter satsene fastsatt i Konstanter-klassen. I eksempelet
over senkes systolisk og diastolisk blodtrykk hvis bt er sann (hvorvidt blodtrykksmedisin er valgt) med henholdsvis btMedsBtS og btMedsBtD hentet fra Konstanter.
nyP får så oppdatert sin btMed-verdi og satt de nye verdiene med metoden SetBt().
Til slutt oppdateres risikoen i henhold til de nye verdiene med SetRisiko()-metoden,
vist under.
function S e t R i s i k o ( ) : Void {
var k : Number ;
var r : Number ;
var a : Number ;
var k o l : Number ;
var s : Number ;
i f ( t h i s . kjonn == ’ kvinne ’ ) {k = 0 ; }
e l s e {k = 1 ; }
i f ( t h i s . royk ) { r = 1 ; }
else { r = 0;}
a = Math . f l o o r ( ( t h i s . a l d e r − 5 0 ) / 5 ) + 1 ;
i f ( a < 0) a = 0 ;
else i f ( a > 4) a = 4 ;
k o l = Math . f l o o r ( t h i s . kolTot − 5 ) + 1 ;
i f ( kol < 0) kol = 0 ;
else i f ( kol > 4) kol = 4 ;
s = Math . f l o o r ( ( t h i s . btS − 1 4 0 ) / 2 0 ) + 1 ;
i f ( s < 0) s = 0 ;
else i f ( s > 3) s = 3 ;
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t h i s . p R i s i k o = new Array ( k , r , a , kol , s ) ;
}

SetRisiko()-metoden brukes til å sette de fem parameterene i SCORE-tabellen. I
programmet er denne tabellen representert i klassen Risiko som en fem-dimensjonal
array. Kjønn og hvorvidt man røyker er representert ved 1 og 0, mens alder, kolesterol og
blodtrykk klassifiseres i opptil fem risiko-kategorier (0-4). Et utdrag av denne arrayen
vises under.
public function R i s i k o ( ) {
r i s i k o A r r a y = new Array (
new Array ( // kjonn =0
new Array ( // royk =0
...
...
new Array ( // alder =3
new Array ( 1 , 2 , 3 , 4 ) ,
new Array ( 1 , 2 , 3 , 4 ) ,
new Array ( 2 , 2 , 3 , 5 ) ,
new Array ( 2 , 3 , 4 , 6 ) ,
new Array ( 2 , 3 , 5 , 7 )
)
...
...
}

// kol =0
// kol =1
// kol =2
// kol =3
// kol =4

Utdraget over viser alle risiko-verdiene for kvinne (kjonn = 0) som ikke røyker (royk
= 0) og som er mellom 60-65 år (alder = 3). Videre vil systolisk blodtrykk og kolesterolnivå avgjøre hvilken av de 20 risiko-verdiene personen havner på. Risikoen som vises
i programmet oppdateres fortløpende ved endringer med metoden GetRisiko(), som
bruker pRisiko-arrayen i Person-klassen for oppslag i arrayen i Risiko-klassen.

Figur 14: Risiko-boksen på endringssiden
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I tillegg til å presentere risikoen som et tall, vises den også grafisk (se figur). 100
små figurer med form som mennesker fordelt på to rader, blir bruk til å visualisere
riskoen. Om en brukers risiko er 20 av 100, vil 20 av disse figurene være uthevet, mens
de resterende 80 vil være vist i en lysere tone.
Når brukeren har gjort de endringene man ønsker og oppnådd et tilfredsstillende
resultat, går man videre ved å trykke på ’neste’. Da bringes man videre til rapportsiden. Samtidig kompileres en liste med alle tiltakene man har valgt, med metoden
FinnEndringer(). Metoden gjør en sammenligning av nyP og gammelP, og bygger
en liste med ulikehetene. Utdraget under viser hvordan metoden legger til et endring
i listen. Arrayen LSEndringer[] holder alle endringene som er gjort, mens arrayen
e[] innholder alle tekstlige forklaringer av alle tiltakene. Om i et tilfelle er valgt
en vektreduksjon if (gammelP.vekt > nyP.vekt) så legges tilhørende tiltakstekst
(e[0]) inn i tiltakslisten (LSEndringer[antLSE]). I tillegg inkrementeres endringstelleren (antLSE++).
function F i n n E n d r i n g e r ( ) {
// Bygger en liste med alle endringer som er gjort
...
LSEndringer = new Array ( ) ;
antLSE = 0 ;
i f ( gammelP . v e k t > nyP . v e k t ) {
LSEndringer [ antLSE ] = e [ 0 ] ;
antLSE++;
}
...
}

5.3.3

Rapport

Rapport-siden er, som de tidligere sidene, vertikalt delt i to. På venstre side presenteres
listen fra FinnEndringer(), oppdelt i valgte livsstilsendringer og valgt medisinering. På
høyre siden får man presentert en sammenligning av risiko og de fysiologiske verdiene
slik de er før og etter eventuelle tiltak er innført.
Hvis brukeren har valgt å gå ned 5kg i vekt, vil dette synes i rapporten på flere
måter. For det første vil vektreduksjonen dukke opp i livsstilsendringslisten på venstre
side, med teksten: ’Redusere vekten med 5 kg og følgelig BMI’en med *.** poeng’. På
høyre siden vil både vekt og BMI være redusert, samt at kolesterolet vil være forbedret
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(økt HDL og redusert LDL) i forhold til baseline. Om forbedringen i kolesterolet er
tilstrekkelig til å ha flyttet brukeren til en annen risiko-kategori, vil også dette vises.
5.3.4

Hjelp

Hvis man skulle lure på betydningen av et felt eller område er det lagt til help til så
godt som alle felter. Et trykk på et tilhørende spørsmålstegn vil gi en kort hjelpetekst
til aktuelle feltet.
5.3.5

Programtekst og språkuavhengighet

Siden Flash muliggjør dynamiske tekstfelter, er all teksten i programmet skilt ut i en
egen klasse; Lang. Alle tekstfelter i programmet fylles inn, når hver side lastes, ved
hjelp av SetLabels()-metoden. Denne henter og fyller inn de aktuelle feltene for siden
ved å kalle på metoder i Lang. Det finnes følgelig en metode for hvert felt, samt at det
finnes metoder med arrayer med feil-, hjelpe- og endringstekst. Eksempelet under viser
hvordan tekst blir hentet av metoder.
public function Valg ( ) : S t r i n g {
i f ( t h i s . l a n g == ” en ” ) {
t e k s t = ”The f o l l o w i n g has been c h o s e n ” ;
} e l s e t e k s t = ” Følgende e n d r i n g e r har b l i t t v a l g t ” ;
return t e k s t ;
}

Ved instansiering av et objekt av Lang-klassen må man sende med ønsket språk som
parameter. Det er foreløpig bare implementert støtte for norsk og engelsk, men det
lar seg relativt enkelt utvide ved behov. Som utdraget over viser, sjekker hver metode
hvilket språk den skal returnere, mot klasse-variabelen lang.

5.4

Tenkt anvendelse

Dette verktøyet er utviklet for å hjelpe personer som er i faresonen for å utvikle
kardiovaskulær sykdom med å innse at de er i faresonen, samt å hjelpe de å ta valg
som kan bedre deres utsikter. Dette kan gjøres i flere instanser og på flere måter. Jeg
har først og fremst sett for meg to, som forsåvidt ikke er gjensidig utelukkende:
 Ved konsultasjon med lege
Applikasjonen kan også tenkes å brukes som et ledd i konsultasjon med pasienter
i faresonen. Legen kan her bruke applikasjonen som et intervensjons-verktøy, ved
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å enkelt kunne illustrere hvilken innvirkning ulike tiltak vil ha for pasienten. Lege
og pasient kan så i samråd lage en tiltaksplan som pasienten ’forplikter’ seg til.
Ved neste konsultasjon kan applikasjonen kjøres igjen og ny status gjøres opp.
 Hjemmebruk over internett
En annen mulighet er å la folk bruke applikasjonen, når det måtte passe dem, over
internett. Da kan hvem som helst gå inn å sjekke hvordan de ligger ann og selv
vurdere sin situasjon. Oppfølging av de tiltakene man velger blir således opp til
hver enkelt å gjennomføre uten å ha noen å ’svare til’. Denne innfallsvinkelen kan
gi en lav terskel for å undersøke hvorvidt man bør gjøre noe med sin lifsførsel eller
ikke. Det kan ha være lurt å ha gått igjennom applikasjonen med helsepersonell
en gang på forhånd, slik at de kan forklare mer om hva alle tiltak innebærer.
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6

Diskusjon

I denne delen vil jeg rede for hvordan jeg har forsøkt å ivareta poenger trukket frem
i del 2 og 3. Videre vil jeg nevne et par utvidelser jeg har sett for meg som fornuftige
tilskudd, men som har blitt sløyfet underveis.

6.1

Ivaretakelse av psykologiske aspekter

For at programmet skal fungere som en intervensjon, må budskapet nå frem. For å klare
det må brukeren forstå risikoen ved sin livsførsel. For å oppnå en slik forståelse er man
nødt til å ta høyde for menneskelige svakheter i oppfattelsen av risiko. I dette verktøyet
har jeg tre psykologiske aspekter jeg har lagt spesiell vekt på. Disse ble beskrevet i del
3 og hvordan de er inkludert følger under.
Risikoen for å utvikle dødelig kardiovaskulær sykdom er i SCORE presentert som
prosent. Mennesker er, som beskrevet tildligere, utsatt for å feiltolke slike prosentsatser.
For å få bukt med dette problemet med prosentbasert sannsynlighet, presenterer
programmet utelukkende sannsynlighetene i frekvensformat. Samtidig spesifiserer
programmet referansegruppen til frekvensen ved å legge til: ’personer som deg vil utvikle
dødelig kardiovaskulær sykdom innen 10 år ’.
For å hjelpe mennesker til å se sammenhengen i valgene de gjør rundt sin livsførsel,
presenterer applikasjonen alle valg samlet. Samtidig presenteres også konsekvensen
av disse valgene. Alle valg kan gjøres uavhengig av hverandre og vil ha umiddelbar
innvirkning på brukerens situasjon. Slik er brukeren nødt til å ta stilling til alle sine
livsstilsvalg samlet, snarere enn hver for seg.
Applikasjonen bruker figurer formet som mennesker for å visualisere risiko. Som det
tidligere er vist, hjelper dette brukeren med identifisere seg med risikoen, forstå nivået
på risikoen og forstå budskapet i risikoen (Schapira et al., 2001). De uthevede figurene
er med intensjon plassert sekvensielt og ikke tilfeldig blant de 100, siden dette er vist å
være langt vanskeligere å prosessere kognitivt (Schapira et al., 2001). Det er i samme
studie hevdet at det er gunstig med lavest mulig forhold mellom virkelighet og figurer.
Derfor har figurene i programmet et 1 til 1 forhold til frekvensformatet, altså en figur
for hver ’av 100’. Alternativet kunne f.eks. vært å hatt 10 figurer med 10 nivåer av
fargelegging.
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6.2

Ivaretakelse av medisinske aspekter

Det viktigste her, som jeg ser det, er påvirkningsmodellen. Denne er i sin helhet
hentet fra beslutningstøtte-verktøyet utviklet av Lalonde et al. (2002), som er beskrevet
tidligere. Tabellene de bruker dekker alle aspekter av påvirkning jeg har tatt med i mitt
verktøy.
Lalonde et al. (2002) har i sin tabell med livsstilsvalg, i tillegg til de fire jeg inkluderte,
tatt med stress som en faktor. Denne har riktig nok ikke fått noen påvirkningsfaktor,
og jeg har derfor valgt å droppe denne. De resterende faktorer er godt dokumentert
igjennom en rekke studier. De faktorene jeg har trukket ut av verktøyet, og som brukes
i applikasjonen, er alle lagt i Konstanter-klassen. Tallene som brukes er omtalt i
seksjonen om verktøyet til Lalonde et al. (2002)
Det har ikke lykkes meg å finne et svar på hvordan effekten av flere tiltak vil være
samlet. Spørsmålet er om tiltakene vil ha additiv effekt eller om en samling av tiltak
vil ha redusert effekt enn hva de ville hatt hver for seg. I mangel på avklaring rundt
dette, har jeg valgt å anta at effekten er additiv.

6.3

Tenkte utvidelser/forbedringer

For å avgrense omfanget av oppgaven har noe funksjonalitet blitt utelatt av
applikasjonen. Det er spesielt to feltene hvor jeg har det er mulig å legge til nyttige
funksjoner. Disse er restriksjoner og bevaring av data.
 Restriksjoner av verdier
Applikasjonen har i sin nåværende form ingen restriksjoner på for lave og høye
verdier ved endringer. Det er følgelig mulig for brukere å senke blodtrykket sitt
til fatale nivåer og å sende kolesterolet utenfor grafen. Om man skal bruke
applikasjonen i hjemmet, uten helsepersonell til stede, er slike restriksjoner
nødvendig. Ved bruk i samråd med helsepersonell blir slike restriksjoner ivaretatt
av de profesjonelle.
 Restriksjoner av urealistiske endringer
At noen skal klare å gå 50 kg ned i vekt fra en konsultasjon til en annen er svært
optimistisk. Jeg følte på den annen side at jeg ikke hadde noen god grunn til å
sette noe tak på dette. Også her tenker jeg at helsepersjonell kan være behjelpelig
med å holde ambisjonene på et realistisk nivå.
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Det er også mye å forlange at noen skal klare å snu livsstilen sin på hodet på
kort sikt. Få vil klare å gjennomføre hele batteriet med livsstilendringer samtidig. Mange vil ha mer enn nok med f.eks å stumpe røyken, og følgelig ikke ha
overskudd til å gjennomføre ytterligere endringer. Også her følte jeg at jeg ikke
hadde et godt nok grunnlag for å sette slike restriksjoner.
 Lagre historie
En funksjonalitet som kunne tenkes å være nyttig er lagring av historie. For de
som bruker applikasjonen flere ganger, kan det være nyttig å se sin utvikling over
tid. Det kan sikkert virke motiverende å se at man har forbedret sin situasjon fra
sist kartlegging, og tilsvarende reise et flagg om man har forværret den. En slik
modul har blitt utelatt av tidshensyn.
 Utskrift av rapport
Rapporten i applikasjonen er foreløpig bare tilgjengelig på skjermen og vil
’forsvinne’ i det man lukker programmet. Det kunne således vært nyttig å ha
muligheten til å skrive ut rapporten på papir eller i PDF. Slik kan man ta den
fram igjen ved ny konsultasjon eller annen anledning senere. Det kan være nyttig
for å kunne minne seg selv på hva man har avtalt med seg selv og/eller legen.
Utskriften er sløyfet siden det ikke finnes noen god funksjon i Flash til å gjøre
dette. Riktignok kan man skrive ut rett fra skjerm, men dette formatet egner seg
ikke spesielt godt.

6.4

Testing

Det har desverre vært lite tid til overs til testing underveis. Noe testing ad-hoc med
venner og kjente har det blitt, men langt i fra nok til å kalle applikasjonen ferdig
til produksjon. Idéelt skulle systemet vært testet i flere runder med strukturerte
brukerbarhetstester, først med bekjente og så senere med pasienter. Ved testing i
sistnevnte gruppe kreves det godkjenninger fra f.eks Rikshospitalets etiske komité
(REK), og tar ofte lengre tid å få igjennom enn hva som er tid til i et semester.
Grundig uttesting har derfor fått vente til neste steg eventuelt skal tas.
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7

Konklusjon

Jeg har i denne oppgaven forsøkt å beskrive utformingen av et intervensjonsverktøy
for kardiovaskulærsykdom (KVS). Jeg har basert utformingen på tre hovedpilarer. Den
første er det papirbasert intervensjonsverktøyet for KVS, ’Making Changes’, av Lalonde
et al. (2002). Den andre er den europeiske risikomodellen for KVS, SCORE (Conroy
et al., 2003). Til sist har jeg tatt idéer fra et digitalt verktøy kommunikasjon av risiko,
’The Distribution Builder’ (Goldstein et al., 2006).
Før man begynner utviklingen mener jeg man bør ha god kjentskap til feltet man
lager et slikt system for. Derfor har jeg først gitt en grundig innføring over denne
sykdommen. Her tok jeg med under-sykdommer, så vel som risikofaktorer identifisert
med sykdommen. Etter dette presenterte jeg det papirbaserte intervensjonsverktøyet
til Lalonde et al. (2002). Jeg rundet av denne delen med en forklaring av SCOREtabellene.
Videre presenterte jeg i del tre ’The Distribution Builder’. Jeg beskrev her det
psykologiske rasjonale bak dette verktøyet. Dette var ment å danne den psykologiske
bakgrunnen for mitt verktøy. En omgivelse som ivaretar disse aspektene antas å
kommunisere risiko på en god måte (Goldstein et al., 2006).
En slik omgivelse har jeg forsøkt å beskrive modellen av i del 4. Her har jeg skissert
hvordan jeg hevder et slik digitalt verktøy bør utformes. Idéen har vært her å samle
tankene fra Lalonde et al. (2002) og Goldstein et al. (2006). Etter dette har jeg beskrivet
systemet jeg har implementert med bakgrunn i denne modellen. Her har jeg gått
igjennom applikasjonen steg for steg, og lagt ved illustrerende kildekode og bilder fra
programmet.
I diskusjons-delen har jeg forklart hvordan jeg har ivaretatt det jeg tildligere har
trukket frem som viktige elementer. Samtidig har jeg og laget en kort liste med
utvidelser jeg ser har sett nyttige.
Håpet og ønsket mitt på sikt er at denne applikasjonen kan bli satt ut i produksjon.
Jeg mener at den med litt vidreutvikling kan fungere som et godt verktøy i
intervensjonen av potesielle og eksisterende pasienter med kardiovaskulær sykdom. Men
at det gjenstår en del arbeid er ikke å legge skjul på, særlig med tanke på testing. Jeg
mener applikasjonen kan være et godt utgangspunkt, og at modellen bak kan gi viktige
poenger til tilsvarende systemer.
45

Referanser
Adams, K. F., Schatzkin, A., Harris, T. B., Kipnis, V., Mouw, T., Ballard-Barbash, R.,
et al. (2006). Overweight, obesity, and mortality in a large prospective cohort of
persons 50 to 71 years old. New England journal of medicine, 355 (8), 763-778.
Asplund, K., Nasic, S., Janlert, U., & Stegmayr, B. (2003). Smokeless tobacco as a
possible risk factor for stroke in men. A nested case-control study. Stroke, 34 (7),
1754 - 1759.
Barnoya, J., & Glantz, S. (2004). Secondhand smoke: the evidence of danger keeps
growing. American journal of medicine, 116 , 201–236.
Bartecchi, C., MacKenzie, T., & Schrier, R. (1994). The human cost of tobacco use
(1). New England journal of medicine, 330 , 907-912.
Beilin, L., Burke, V., Cox, K., Hodgeson, J., Mori, T., & Puddey, I. (2001). Nonpharmacologic therapy and lifestyle factors in hypertension. Blood pressure, 10 ,
352-365.
Bønaa, K. H. (2002). En alternativ hypotese som forklarer kjønnsforskjellene i risiko for
koronar hjertesykdom. Tidskriftet for Den norske legeforening, 122 (18), 1783–
1787.
Bynner, J., & Parsons, S. (1997). It doesnt get any better : the impact of poor basic
skills on the lives of 37 year olds. London: London : Basic Skills Agency.
Calle, E., Thun, M., Petrelli, M., Rodriguez, C., & jr, C. H. (1999). Body mass index
and mortality in a prospective cohort of U.S. adults. New England journal of
medicine, 341 (15), 1097–1105.
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