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Dette bilag beskriver formål, fokus og fremgangsmåde i forhold til nærværende 
analyses identifikation, beskrivelse og operationalisering af forudsætninger og 
vurderingskriterier ift. anvendelse af patientrapporterede oplysninger i relation 
til ambulante konsultationer. 

1.1 Formål og afgrænsning 
Dette bilag beskriver en række forudsætninger, der skal være til stede for, at relevante processer i 
relation til ambulante konsultationer i sygehusvæsenet vil kunne gennemføres mere effektivt samt 
med øget eller uændret kvalitet ved systematisk anvendelse af patientrapporterede oplysninger 
(PRO). Enkelte af disse forudsætninger har obligat karakter og er således forudsætninger i ordets 
egentlige forstand. Andre forudsætninger har karakter af vurderingskriterier og anvendes i forhold til 
udvælgelsen af behandlingsområder på baggrund af i hvor høj grad pågældende parameter vurderes 
at gøre sig gældende.  

Et væsentligt formål med de identificerede forudsætninger er at anvende dem som grundlag for en 
kvalificeret udvælgelse af op til otte behandlingsområder, hvor det i særlig grad må forventes, at brug 
af PRO - uden kvalitative forringelser - kan bidrage til at effektivisere processer før, under og efter de 
ambulante konsultationer, der indgår i den enkelte patients behandlings- og kontrolforløb (se bilag B 
for uddybende beskrivelse af udvælgelse og gennemgang af behandlingsområder). 

Et andet væsentligt formål har været at indkredse hvilke teknologiske og organisatoriske 
forudsætninger, der på tværs af behandlingsområder skal være til stede for, at der kan opnås en 
effektivisering (jf. hovedrapportens kapitel 3 og 4). 

Ovennævnte fokus på effektivisering af processer betyder, at der i kortlægningen af hidtidige 
erfaringer og forskningsresultater primært er fokuseret på: 

• Brug af PRO i relation til klinisk beslutningsstøtte og/eller screening af patienter 

• Brug af teknologi og digitale værktøjer til optimering og automatisering af indsamling, bearbejdning 
og brug af PRO i klinisk sammenhæng 

Nedenstående figur illustrerer analysens primære fokus i forhold til en række øvrige 
anvendelsesområder for PRO. 

 

1 SCOPE 
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Figur 1 Anvendelsesområder for patientrapporterede oplysninger (PRO) 

 

Ovennævnte fokus på processer i relation til behandlingsforløbet betyder, at de erfaringer og 
forskningsresultater, der knytter sig til brug af PRO i relation til kliniske kvalitetsdatabaser, 
benchmarking af produktivitet m.v. i mindre omfang er tillagt vægt i identifikationen af forudsætninger.  

Det skal dog i den forbindelse bemærkes, at de erfaringer, der er gjort med teknisk og organisatorisk 
set-up, håndtering af store mængder af respondenter, sikring af svarprocenter og datakvalitet m.v. 
netop i forbindelse med brug af PRO til disse øvrige formål, er fuldt ud relevante i forhold til denne 
analyses fokus på etablering af en tilstrækkelig teknologisk og organisatorisk understøttelse af brug af 
PRO på nationalt plan. 

Tilsvarende vil erfaringer fra arbejdet med brug af PRO på gruppeniveau til måling og udvikling af 
behandlingskvalitet og patientsikkerhed i regi af de kliniske kvalitetsdatabaser i nærværende analyse 
evt. kunne anvendes i perspektiverende form. 

1.2 Fremgangsmåde 
Identifikationen af forudsætninger bygger på en kortlægning af erfaringer og forskningsresultater i 
relation til brug af PRO. Det har i den forbindelse været et krav fra opdragsgiver, at erfaringerne fra 
Ambuflex inddrages tillige med øvrige relevante erfaringer fra ind- og udland. Ambuflex dækker over 
en række forskelle projekter med fokus på indsamling af PRO til klinisk beslutningsstøtte og/eller 
screening af patienter. Ambuflex drives af VestKronik, der er en del af Hospitalsenheden Vest i Region 
Midtjylland. 

1.2.1 Kortlægning af erfaringerne fra AmbuFlex 
Der er i kortlægningen af erfaringerne fra AmbuFlex taget udgangspunkt i den foreliggende skriftlige 
dokumentation, herunder evalueringsrapporter og videnskabelige artikler. Det skriftlige materiale er 
suppleret med opfølgende telefoninterviews til afklaring af faktuelle spørgsmål samt afholdelse af en 
heldagsworkshop med deltagelse af i alt syv personer med praktisk erfaring som henholdsvis klinikere 
og projektledere i relation til forskellige aspekter ved brug af PRO. 
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1.2.2 Kortlægning af øvrige erfaringer fra Danmark og internationalt 
Kortlægningen af øvrige erfaringer fra Danmark og internationalt er foretaget ved tre parallelle 
aktiviteter: 

• Screening af telemedicinske projekter 

• Litteraturstudie 

• Validering gennem informanter og struktureret søgning 

Screening af telemedicinske projekter 

Der er foretaget en gennemgang af relevante projekter i MedComs database "Det telemedicinske 
landkort"1. Databasen rummer i alt 387 nationale, regionale og lokale telemedicinske løsninger, 
herunder også AmbuFlex og tilsvarende løsninger til indsamling af PRO på afstand. 

Konkret er der foretaget et udtræk af alle indmeldte projekter inden for kategorierne 
'Hjemmemonitorering' og 'Screening', i alt 94 projekter. Disse projekter er vurderet på baggrund af 
deres formålsbeskrivelse og anvendt teknologi samt gennemgang af uddybende projektbeskrivelser 
med henblik på at identificere løsninger, hvor brug af PRO til klinisk beslutningsstøtte på individniveau 
spiller en væsentlig rolle. 

Litteraturstudie 

Der er gennemført et metastudie baseret på en gennemgang af tilgængelige forskningsmæssige 
litteraturstudier, hvor resultaterne af tidligere gennemførte RCT-studier er sammenfattet. Der er i alt 
identificeret seks litteraturstudier med fokus på brug af PRO i forbindelse med forskellige former for 
klinisk beslutningsstøtte på individniveau. De identificerede litteraturstudier er gennemført i perioden 
1999-2012 og omfatter RCT-studier vedrørende brug af PRO både med og uden teknologisk 
understøttelse2, 3, 4, 5, 6, 7. 

I gennemgangen af resultaterne fra disse litteraturstudier er der anvendt følgende afgrænsninger: 

• RCT-studier med fokus på praksissektoren og indlagte patienter på sygehusene er ikke medtaget, 
idet fokus for nærværende analyse er brug af PRO ved ambulant behandling i hospitalsvæsenet. 

• RCT-studier, der i litteraturstudiets review er vurderet som metodisk utilstrækkelige, er ikke 
medtaget. 

• RCT-studier fra før 1996 er ikke medtaget ud fra en 'blød' afgrænsning af teknologisk relevans, 
særligt i forhold til patienternes adgang til og brug af internet, mobiltelefoni og lignende. 

                                                      
1 MedCom, Det telemedicinske landkort, https://medcom.medware.dk/tm/kort 
2 Valderas, J M, Kotzeva, A., Espallargues, M., Guyatt, G., Ferrans, C. E., Halyard, M. Y., et al (2008): "The impact of 

measuring patient-reported outcomes in clinical practice: A systematic review of the literature". Quality of Life Research, 17(2), 

179-193 
3 Marshall, S., Haywood, K. L., & Fitzpatrick, R. (2006). Impact of patient-reported outcome measures on routine practice: A 

structured review. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 12(5), 559-568 
4 Gilbody, S. M., Whitty, P. M., Grimshaw, J. M., & Thomas, R. E. (2003): "Improving the detection and management of 

depression in primary care." Quality & Safety in Health Care, (12(2), pp. 149 – 155 
5 Espallargues, M., Valderas, J. M., & Alonso, J. (2000): "Provision of feedback on perceived health status to health care 

professionals: A systematic review of its impact." Medical Care, 38(2), pp. 175 - 186 
6 Greenhalgh, J., & Meadows, K. (1999): "The effectiveness of the use of patient-based measures of health in routine practice in 

improving the process and outcomes of patient care: A literature review." Journal of Evaluation in Clinical Practice, 5(4), pp. 

401 - 416 
7 Johansen, M. A.; Berntsen, G. K. R.; Schuster, T.; Henriksen, E.; Horsch, A. (2012): "Electronic Symptom Reporting Between 

Patient and Provider for Improved Health Care Service Quality: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. Part 2: 

Methodological Quality and Effects", J Med Internet Res 2012;14(5):e126 
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Validering gennem informanter og struktureret søgni ng 

For at validere det overordnede billede, som ovenstående kortlægningsaktiviteter har afdækket, og 
sikre, at væsentlige projekter eller forskningsresultater ikke er udeladt, er der dels taget kontakt til en 
række informanter, dels gennemført en række strukturerede søgninger i relevante 
sundhedsvidenskabelige publikationsdatabaser samt på internettet generelt. 

Denne del af kortlægningen har ikke afdækket yderligere danske erfaringer i relation til brug af PRO i 
forbindelse med klinisk beslutningsstøtte og screening på individniveau. Der er dog identificeret en 
række tilgrænsende forskningsprojekter og aktiviteter, primært i relation til indsamling og brug af PRO 
i regi af kliniske kvalitetsdatabaser, som det kan være relevant at afsøge i perspektiverende form som 
led i nærværende analyse. 

1.2.3 Skabelon for beskrivelse af forudsætninger 
I forlængelse af den ovenfor beskrevne kortlægning af erfaringer og forskningsresultater er der 
opstillet en skabelon for uddybende beskrivelse og operationalisering af hver af de identificerede 
forudsætninger (jf. nedenstående tabel). 

Tabel 1 Skabelon for beskrivelse af forudsætninger 

Navn Forudsætningens navn 

Kategori Forudsætningen indplaceres i én af følgende 
kategorier: 

• Klinisk 
• Patientrettet 
• Økonomisk 

• Organisatorisk 
• Teknologisk 

Beskrivelse Retningsgivende spørgsmål til besvarelse (jf. 
eksempler i tilbuddet) suppleret med kort, 
uddybende beskrivelse af forudsætningen med 
vægt på, hvorfor og i hvilken grad den er 
relevant at inddrage i vurdering og udvælgelse 
af behandlingsområder i forbindelse med 
opstilling af en konsolideret bruttoliste i 
delleverance B. 

Kildegrundlag Forskningsmæssigt eller erfaringsbaseret 
grundlag for at medtage den enkelte 
forudsætning. 

Forudsætning for PRO-type Overblik over hvilke af følgende brugsscenarier 
for PRO, som er afhængig af forudsætningen: 

• 1. Analog venteværelsePRO 

• 2. Digital venteværelsePRO 
• 3. Analog telePRO 
• 4. Digital telePRO 

Operationalisering Konkret målepunkt eller skalering, der 
anvendes ved vurderingen af de potentielle 
behandlingsområder i delleverance B. 
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Dette kapitel sammenfatter en række centrale iagttagelser og pointer fra den 
gennemførte kortlægning af erfaringer og forsøg i relation til brug af PRO. 
Kapitlet fokuserer i særlig grad på brug af digitalt understøttet PRO i relation til 
klinisk beslutningsstøtte på individniveau. 

2.1 Overblik over kortlagte forsøg 
En gennemgang af såvel erfaringerne fra AmbuFlex og tilgrænsende projekter som litteraturen på 
området viser, at der er gennemført relativt mange studier vedr. brug af PRO generelt. Det gælder 
især brug af PRO på gruppeniveau, eksempelvis i forbindelse med forskningsprojekter, indsamling af 
data til kliniske kvalitetsdatabaser samt til brug for benchmarking af behandlingskvalitet og 
performance på hospitals- og afdelingsniveau. Også brug af PRO til klinisk beslutningsstøtte på 
individniveau har gennem de seneste år oplevet en voksende forskningsmæssig og 
behandlingsmæssig opmærksomhed8. 

Gennemgangen af identificerede studier viser, at en del studier - målt på antal deltagende patienter og 
afdelinger/ambulatorier - er af mindre omfang, og flere af de udenlandske studier er tillige af relativt lav 
metodisk kvalitet, hvorfor billedet af resultaterne er noget mudret9. 

De følgende afsnit giver et overblik over det indsamlede erfaringsmateriale fordelt på de tre primære 
kortlægningsaktiviteter (jf. afs. 1.2.2. om fremgangsmåde). 

2.1.1 Forsøg i regi af AmbuFlex 
Kortlægningen af erfaringer fra VestKronik-enhedens arbejde med AmbuFlex har afdækket, at der - ud 
over AmbuFlex-forsøgene - tillige foreligger en række forsøg og erfaringer, der i større eller mindre 
grad kan betegnes som 'søster-projekter' til AmbuFlex, idet de alle ligesom AmbuFlex er forankret i 
VestKronik (jf. nedenstående tabel). 

 

                                                      
8 Der er udover de her omtalte forsøg med brug af PRO i relation til klinisk beslutningsstøtte på individniveau tillige identificeret 

en række tilsvarende forsøg i primærsektoren, hvor der gennem en længere årrække har været opmærksomhed omkring 

denne brug af PRO. Disse forsøg er ikke medtaget her, jf. afgrænsningen i afs. 1.2.2. 
9 Valderas, J M et al (2008); Marshall, S., Haywood, K. L., & Fitzpatrick, R. (2006); Johansen, M. A. et al (2012) 

2 KORTLÆGNING AF 
ERFARINGER 
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Tabel 2 Projekter i regi af VestKronik 

Projektkategori Hovedfokus Projekter 

AmbuFlex • Beslutningsstøtte i 
konsultationen 

• Screening på afstand 

• AmbuFlex/Akut Koronar 
Syndrom 

• AmbuFlex/Epilepsi 
• AmbuFlex/HIV 

• AmbuFlex/Hjertesvigt 
• AmbuFlex/Hjertetransplantation 
• AmbuFlex/Leddegigt 

• AmbuFlex/Neuromuskulære 
sygdomme 

• AmbuFlex/Prædialyse 
• AmbuFlex/Screening for 

depression 
• AmbuFlex/Søvnapnø 
• AmbuFlex/Søvnforstyrrelser 

Kliniske kvalitetsdatabaser • Behandlingskvalitet på 
gruppeniveau 

• Screening på afstand 

• DanCap (prostatacancer) 
• DanPROM (knæ- og 

hoftealloplastik) 
• DaRenCa (nyrecancer) 

• EsoLife (cancer i 
spiserør/mavemund) 

Kommunik • Patientforløb og -inddragelse 

• Screening på afstand 

• Kommunik/ADHD 

Korhorteprojekter • Forskning på gruppeniveau • Livskvalitet efter brystcancer 

• Liv efter apopleksi 
• Hjerteliv 

 

Projekterne i regi af VestKronik har det til fælles, at de alle indsamler og anvender patientrapporterede 
helbredsdata i patientgrupper med kliniske og forskningsmæssige formål for øje. Som det fremgår af 
tabellen, er det ikke alle forsøg og projekter, der arbejder med klinisk beslutningsstøtte på 
individniveau, men i forhold til nærværende analyse er det værd at fremhæve, at alle projekter 
benytter samme teknologiske og organisatoriske infrastruktur, som er centreret om repetitiv 
dataindsamling med spørgeskemaer besvaret enten på papir eller som web-besvarelse (mixed-mode). 

2.1.2 Screening af telemedicinske projekter 
Screeningen af telemedicinske projekter har - udover løsninger i regi af AmbuFlex/VestKronik - 
identificeret ni andre løsninger, som i større eller mindre grad inddrager brug af PRO (jf. 
nedenstående tabel). 

Tabel 3 Andre danske erfaringer med brug af PRO 

Projekt Hovedfokus Organisation 

Daybuilder • Monitorering på afstand  

• Patientforløb og -inddragelse 
Region Hovedstaden 

Epitalet • Patientforløb og -inddragelse 

• Monitorering og screening på 
individniveau 

Lyngby-Taarbæk Kommune1 

Hjemmemonitorering af 
gigtpatienter 

• Monitorering på afstand Region Hovedstaden 

Livskvalitet hos patienter med 
myeloproliferativ cancer 

• Monitorering på afstand Region Sjælland 
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Momentum - en smartphone app 
til fælles beslutninger og recovery 

• Patientforløb og -inddragelse 
• Beslutningsstøtte i 

konsultationen 

Region Hovedstaden 

MONARCA • Monitorering på afstand Region Hovedstaden 

Shared Care-platform • Patientforløb og -inddragelse Region Syddanmark 

Web-modul med spørgeskema til 
evaluering (psykiatri) 

• Forskning på gruppeniveau 

• Beslutningsstøtte i 
konsultationen 

Region Hovedstaden 

Web-monitoreret behandling af 
inflammatorisk tarmsygdom hos 
børn og unge 

• Monitorering på afstand Region Hovedstaden 

1 Epitalet er medtaget på trods af dets forankring uden for sekundær sektor, da det også er identificeret 
via det gennemførte litteraturstudie, jf. afsnit 2.1.3. 

 

2.1.3 Litteraturstudie 
Gennemgangen af forskningsmæssige litteraturstudier på området har resulteret i identifikation af i alt 
22 RCT-studier med fokus på klinisk beslutningsstøtte på individniveau gennemført i perioden 1997-
2011, heraf seks studier fra USA, fire fra Holland, tre fra Storbritannien og fire fra Norge og Sverige 
tilsammen samt ét studie fra Danmark, der ikke er relateret til AmbuFlex/VestKronik (jf. nedenstående 
tabel). 

Tabel 4 Fordeling af identificerede RCT-studier på land 

Land Antal studier 

USA 6 

Holland 4 

UK 3 

Canada 2 

Sverige 2 

Norge 2 

Danmark 1 

Schweitz 1 

Australien 1 

I alt 22 

 

2.2 Brug af PRO til klinisk beslutningsstøtte 
Dette afsnit sammenfatter de væsentligste erfaringer i relation til nærværende analyses fokus på brug 
af PRO til klinisk beslutningsstøtte på individniveau. 

2.2.1 Klinisk hovedformål med brug af PRO 
Det gælder for mange af såvel de danske som de internationale forsøg med brug af PRO til klinisk 
beslutningsstøtte, at der er mere end ét formål med at indsamle PRO. Typisk kan der være tale om 



 

9 

 

både at anvende de indsamlede data til beslutningsstøtte på individniveau og samtidig til forskning 
eller generel opfølgning på behandlingskvalitet på gruppeniveau.10 

 

Ser man alene på formålet med brug af PRO til klinisk beslutningsstøtte på individniveau, det vil sige, i 
forhold til behandlingen af den enkelte patient, er der også her flere tilgange. Konkret kan de 
identificerede forsøg således overordnet opdeles i tre delvist overlappende kategorier af klinisk 
beslutningsstøtte, der som oftest eksisterer som sideordnede formål i samme forsøg: 

• Beslutningsstøtte i konsultationen , der dækker over behandlingssituationer, hvor de indsamlede 
PRO-data anvendes som kvalificerende grundlag for gennemførelse af en fysisk eller 
telefonbaseret konsultation. 

• Patientforløb og patientinddragelse , der dækker over indsamling af PRO-data med henblik på at 
skabe større sammenhæng på tværs af involverede klinikere samt bedre grundlag for patientens 
mestring af eget forløb. 

• Screening eller monitorering på afstand , der dækker over forløb, hvor de indsamlede PRO-data 
enten gennem automatiserede processer eller på baggrund af en vurdering fra det kliniske 
personale bruges til enten at overvåge og indkalde patienter, der udviser en forværring i deres 
sygdomsbillede, eller omvendt at undgå unødvendige kontroller. 

Som det fremgår af nedenstående tabel, fordeler de kortlagte forsøg sig nogenlunde jævnt på tværs af 
de tre hovedformål. 

Tabel 5 Fordeling af forsøg med brug af PRO på hoved formål 

Formål AmbuFlex/ 
VestKronik 

(antal forsøg) 

Andre danske 
erfaringer 

(antal forsøg) 

Litteraturstudie 

(antal forsøg) 

Beslutningsstøtte i konsultationen 6 2 7 

Patientforløb og patientinddragelse 1 3 8 

Screening eller monitorering på afstand1 9 4 7 

I alt 17 9 22 

 

I relation til nærværende analyse er det dog en væsentlig iagttagelse, at forsøgene med screening i 
regi af AmbuFlex/VestKronik skiller sig ud med deres fokus på systematisk at nedbringe antallet af 
unødvendige kontroller gennem en gentænkning af forløb og processer omkring indkaldelse til 
ambulante kontroller med afsæt i PRO-data. På dette punkt adskiller AmbuFlex/VestKronik sig fra 
stort set alle andre identificerede forsøg, der har en mere reaktiv tilgang til brug af PRO i forbindelse 
med monitorering af patienter på afstand. 

2.2.2 Teknologiske og organisatoriske erfaringer 
Som overordnet kategorisering af de teknologiske og organisatoriske tilgange til brug af PRO er der 
dels skelnet mellem lokation for indsamling af PRO (på ambulatoriet vs. på afstand), dels skelnet 
mellem indsamlingsformen (analog vs. digital). På den baggrund kan de identificerede forsøg opdeles 
i fire hovedbrugsscenarier for anvendelse af PRO til klinisk beslutningsstøtte: 

1. Analog venteværelsePRO , der dækker over papirbaseret spørgeskema fremsendt til borger, 
udfyldt og medbragt analogt el. besvares i venteværelset forud for konsultation. 

                                                      
10 Hjøllund N H, Larsen L P, Biering K, Johnsen S P, Riiskjær E, Schougaard L M (2014): ”Use of Patient-Reported Outcomes 

(PRO) Measures at Group and Patient Levels: Experiences from the Generic Integrated PRO System, WestChronic”, p. 6 
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2. Digital venteværelsePRO , der dækker over digitalt spørgeskema på tablet/infostander besvaret i 
venteværelset. 

3. Analog telePRO , der dækker over papirbaseret spørgeskema fremsendt til og besvaret på 
afstand forud for konsultation. Spørgeskemaet returneres og indscannes forud for konsultation. 
Reminder via brev. 

4. Digital telePRO , der dækker over digitalt distribueret spørgeskema, som besvares på afstand 
forud for konsultation via web-/app-baseret løsning. Reminder via digital post, mail, sms. 

 

Tabel 6 Fordeling af identificerede forsøg på brugs scenarier 

Formål AmbuFlex/ 
VestKronik 

(antal forsøg) 

Andre danske 
forsøg 

(antal forsøg) 

Litteraturstudie 

(antal forsøg) 

1. Analog venteværelsePRO - - 2 

2. Digital venteværelsePRO 171 - 2 

3. Analog telePRO 171 - 2 

4. Digital telePRO 171 9 16 

I alt 171 9 22 
1 Den anvendte teknologiske platform i AmbuFlex/VestKronik håndterer indsamling af data på tværs af en 
række forskellige kanaler. 

 

Som det fremgår af tabellen, omhandler hovedparten af de kortlagte erfaringer brug af PRO, hvor 
indsamlingen foregår via digitale kanaler forud for patientens fremmøde på behandlingsstedet 
(ambulatorium, klinik eller lignende). 

I forlængelse heraf er det en væsentlig iagttagelse, at en række af de identificerede studier peger på 
udfordringer med at opnå tilstrækkelige svarprocenter ved anvendelse af 'rene' digitale løsninger. På 
dette punkt adskiller det teknologiske og organisatoriske setup i AmbuFlex/VestKronik sig fra 
hovedparten af de øvrige identificerede forsøg i og med, at der her arbejdes systematisk med 
automatiseret indsamling af data på tværs af flere analoge og digitale kanaler netop for at sikre en høj 
svarprocent11. 

I de fleste forsøg med brug af PRO er der anvendt standardiserede og validerede instrumenter til 
indsamling af PRO, eksempelvis i form af det internationalt udbredte spørgeskema til indsamling af 
patientrapporterede oplysninger SF-3612. I AmbuFlex-projektet til screening af patienter for post-
koronar depression anvendtes tilsvarende ”The hospital anxiety and depression scale” (HADS).13 

Generelt bliver de indsamlede PRO i stort set alle forsøg præsenteret for det kliniske personale som 
fortolkede data enten i form af sammenfattende tabeller, oversigter eller i grafiske fremstillinger, der er 
tilpasset brugen i det kliniske forløb. Dette gør sig også gældende i AmbuFlex, hvor det kliniske 
personale i Region Midtjylland via en såkaldt knap-løsning i EPJ'en har let adgang til PRO-data i et 
oversigtligt format. Erfaringerne fra AmbuFLex viser, at let adgang til PRO-data er af afgørende 

                                                      
11 Hjøllund N H, Larsen L P, Biering K, Johnsen S P, Riiskjær E, Schougaard L M (2014): ”Use of Patient-Reported Outcome 

(PRO) Measures at Group and Patient Levels: Experiences from the Generic Integrated PRO System, WestChronic”, p. 9 
12 Valderas, J M et al (2008); Greenhalgh, J., & Meadows, K. (1999) 
13 Hjøllund et al (2014): ”Use of Patient-Reported Outcome (PRO) Measures at Group and Patient Levels: Experience from the 

Generic Integrated PRO System, WestChronic”, p. 8 
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betydning for, hvor let det er at udbrede brugen af PRO som led i den daglige praksis på 
ambulatorierne14. 

I flere forsøg har det kliniske personale som led i udbredelsen af PRO-baserede forløb modtaget 
vejledning eller egentlig uddannelse i brug af den valgte løsning og de indsamlede data15. 

Den største barriere for indførelse af PRO synes ifølge litteraturstudierne at være fraværet af en 
tilstrækkelig infrastruktur i form af mangelfuld it-understøttelse, ressourcer, arbejdsgange og uddannet 
personale til systematisk at indsamle PRO og inkorporere brug af disse i den kliniske proces16. 
Erfaringerne fra AmbuFlex synes at bekræfte dette med positivt fortegn, idet AmbuFlex-forsøgene 
netop er kendetegnet ved at kunne trække på VestKroniks teknologiske og organisatoriske 
infrastruktur, der betyder, at det kliniske personale på de enkelte ambulatorier ikke i unødigt omfang 
belastes af ekstra administrative opgaver som følge af indførelsen af PRO-baserede forløb17. 

2.2.3 Behandlingskvalitet og patientsikkerhed 
Litteraturstudierne indikerer, at brug af PRO på flere områder kan have en positiv indvirkning på 
behandlingskvalitet. Det er således kendetegnende for de identificerede studier, at halvdelen af 
forsøgene peger på forbedrede resultater på mindst én parameter, når det gælder behandlingens 
resultat, mens op mod to tredjedele af forsøgene i et af studierne tillige havde en positiv effekt på 
processen omkring behandlingen18. 

Det lægefaglige personale gav for flertallets vedkommende udtryk for, at brug af PRO har ført til bedre 
og mere målrettede konsultationer som følge af bedre muligheder for at spørge mere præcist ind til 
oplevede symptomer og almen tilstand19. Det lægefaglige personale oplever et øget udbytte og 
relevans ved de konkrete kliniske tiltag, som gennemføres under en konsultation. Generelt er det kun 
et mindretal af lægerne, der decideret ændrer praksis i behandlingen af en patient ved brug af PRO. 
Litteraturstudierne peger på, at brug af PRO på afgrænsede områder kan føre til forbedringer i 
behandlingens oplevede kvalitet, om end forsøgene ikke entydigt peger på forbedret 
behandlingskvalitet i bred forstand20. 

Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt egentlige RCT-studier vedr. behandlingskvaliteten ved 
brug af telePRO til systematisk at nedbringe antallet af unødvendige kontroller. De første studier af 
denne type er undervejs i regi af AmbuFlex21. 

2.2.4 Effektivisering af processer 
Det er gennemgående for især de internationale studier, at optimering af ressourceanvendelse ikke 
har været det primære fokus for de gennemførte RCT-studier. Der er derfor ikke i den internationale 
litteratur fundet substantiel dokumentation til indkredsning af de kvantitative gevinster ved brug af 
PRO til klinisk beslutningsstøtte22. 

                                                      
14 Hjøllund et al (2014): ”Use of Patient-Reported Outcome (PRO) Measures at Group and Patient Levels: Experience from the 

Generic Integrated PRO System, WestChronic”, p. 8 
15 Valderas, J M et al (2008); Marshall, S., Haywood, K. L., & Fitzpatrick, R. (2006); Greenhalgh, J., & Meadows, K. (1999) 
16 Greenhalgh, J., & Meadows, K. (1999) 
17 Hjøllund et al (2014): ”Use of Patient-Reported Outcome (PRO) Measures at Group and Patient Levels: Experience from the 

Generic Integrated PRO System, WestChronic”, p. 8 
18 Valderas, J M et al (2008), Greenhalgh, J., & Meadows, K. (1999); Johansen, M. A. et al (2012) 
19 Marshall, S., Haywood, K. L., & Fitzpatrick, R. (2006); Greenhalgh, J., & Meadows, K. (1999); Johansen, M. A. et al (2012) 
20 Valderas, J M et al (2008), Marshall, S., Haywood, K. L., & Fitzpatrick, R. (2006); Greenhalgh, J., & Meadows, K. (1999) 
21 VestKronik (2014?): "Planlagte og igangværende forskningsaktiviteter i VestKronik og AmbuFlex" 
22 Johansen, M. A. et al (2012) 
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Dette understreges endvidere af, at brug af PRO til screening af patienter med henblik på at undgå 
unødvendige ambulante konsultationer relativt set er et nyere forskningsområde, der først for alvor 
synes at have fået opmærksomhed inden for de seneste fem år23. 

I regi af AmbuFlex er der gjort en række erfaringer24, som indikerer, at brugen af PRO kan bidrage til 
at effektivisere processer i relation til gennemførelse af ambulante konsultationer i sygehusvæsenet, 
herunder at: 

• Tilstedeværelsen af patientrapporterede oplysninger om den enkelte patient gør det muligt for det 
sundhedsfaglige personale at forberede og gennemføre en fysisk eller telefonisk konsultation mere 
effektivt, fordi oplysninger, der ellers ville skulle afdækkes som led i konsultationen, foreligger i 
struktureret form ved konsultationens begyndelse25. I forlængelse heraf viser en række af de 
internationale forsøg, at den tidsmæssige varighed af den enkelte patients besøg på klinikken ikke 
er blevet længere efter indførelse af PRO – også i de tilfælde hvor patienten nu først skal udfylde et 
skema før den pågældende taler med lægen26. 

• Tilstedeværelsen af patientrapporterede oplysninger om den enkelte patient gør det muligt at 
undlade visse kontrolkonsultationer eller at omlægge disse fra fysisk fremmøde til telefonisk 
kontakt, fordi de indsamlede oplysninger gør det muligt på forhånd at vurdere mere præcist, hvad 
den enkelte patient har brug for i stedet for, at alle patienter med en given diagnose tilbydes 
samme antal og samme type af konsultationer27. 

Ambuflex-projektet viser, at såfremt patientrapportede oplysninger gøres til det centrale 
omdrejningspunkt for behandlingen, kan ambulatorier potentielt springe et væsentligt antal 
unødvendige rutinekonsultationer over. 

Denne observation er dog i vid udstrækning afhængig af, at der etableres en tilstrækkelig teknologisk 
og organisatorisk understøttelse af indsamlingen og håndteringen af PRO, samt at de kliniske forløb 
og processer på ambulatorierne tilrettelægges, så de udnytter de muligheder, der ligger i brug af 
PRO28. 

Det er endvidere af afgørende betydning for effektiviseringspotentialet, at hovedparten af 
patientgruppen på et givent behandlingsområde kan omlægges til PRO-baserede forløb. Erfaringerne 
fra AmbuFlex viser i den forbindelse, at der altid vil være nogle patienter, som på grund af komplekse 
behandlingsbehov eller særlige personlige forhold, ikke vil få gavn af PRO, men at der på trods af 
dette på en række behandlingsområder kan opnås høje inklusionsprocenter i forhold til systematisk 
brug af PRO29. 

Mere generelt har såvel antallet af behandlingsforløb som den gennemsnitlige varighed af 
konsultationen betydning for størrelsen af effektiviseringspotentialet på et givent behandlingsområde. 

                                                      
23 The King’s Fund (2010): ”Getting the most out of PROMs – Putting Health Outcomes at the Heart of NHS Decision-making” 
24 Region Midtjylland (2010): ”Ambuflex: Behovsstyret patientforløb med web-baseret selvmonitorering, Evalueringsrapport 

v1.0”; Center for Telemedicin (2013): ”Ambuflex: Behovsstyrede ambulante patientforløb med spørgeskemabaseret, klinisk 

selvmonitorering” 
25 Region Midtjylland (2010): ”Ambuflex: Behovsstyret patientforløb med web-baseret selvmonitorering, Evalueringsrapport 

v1.0”; Center for Telemedicin (2013): ”Ambuflex: Behovsstyrede ambulante patientforløb med spørgeskemabaseret, klinisk 

selvmonitorering” 
26 Johansen, M. A. et al (2012) 
27 Center for Telemedicin (2013): ”Ambuflex: Behovsstyrede ambulante patientforløb med spørgeskemabaseret, klinisk 

selvmonitorering” 
28 Hjøllund et al (2014): ”Use of PRO measures at group and patient level”, p. 10 
29 Hjøllund et al (2014): ”Use of PRO measures at group and patient level”, p. 10 
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For begge disse parametres vedkommende er der forskelle på tværs af de behandlingsområder, som 
kortlægningen af erfaringer har afdækket30. 

2.2.5 Opsamling 
Nedenstående figur opsummerer en række af de væsentligste pointer i den gennemførte kortlægning 
af erfaringer. 

Figur 2 Overblik over kortlagte erfaringer fordelt på brugsscenarier  

 

 

  

                                                      
30 Center for Telemedicin (2013): ”Ambuflex: Behovsstyrede ambulante patientforløb med spørgeskemabaseret, klinisk 

selvmonitorering” 
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Dette kapitel giver en uddybende gennemgang af de identificerede 
forudsætninger for, at anvendelse af patientrapporterede oplysninger (PRO) i 
relation til ambulante konsultationer kan bidrage til en effektivisering af 
processer uden at gå på kompromis med behandlingskvalitet og 
patientsikkerhed. Gennemgangen er struktureret omkring fem typer af 
forudsætninger - kliniske, patientrettede, økonomiske, organisatoriske og 
teknologiske. 

3.1 Overblik over identificerede forudsætninger 
Der er identificeret i alt 12 forudsætninger, der har indflydelse på, i hvilken grad relevante processer i 
relation til ambulante konsultationer inden for et givet behandlingsområde vil kunne gennemføres 
mere effektivt samt med øget eller uændret kvalitet ved en systematisk brug af PRO. 

Nedenstående tabel giver et overblik over de identificerede forudsætninger fordelt på fem 
hovedkategorier. 

Tabel 7 Oversigt over identificerede forudsætninger  fordelt på kategorier 

  

Kliniske forudsætninger • Patienten som hovedkilde (A) 
• Tilstrækkelige kliniske erfaringer (B) 

Patientrettede forudsætninger • Patientkompetencer (C) 

Økonomiske forudsætninger • Tilstrækkelig behandlingsmæssig volumen (D) 
• Tidsforbrug i konsultationen (E) 

Organisatoriske forudsætninger • Længerevarende/kroniske forløb (F) 

• Fornødne intervaller mellem kontrolbesøg (G) 
• Ensartet klinisk praksis (H) 
• Optimering af processer i klinikken (I) 

• Tilstrækkelig organisatorisk procesunderstøttelse (J) 

Teknologiske forudsætninger • Tilstrækkelig teknologisk procesunderstøttelse (K) 

• Tilstrækkelig sammenhæng med øvrige kliniske systemer (L) 

 

De identificerede forudsætninger kan opdeles i to grupper på baggrund af deres indvirkning på 
vurdering og udvælgelse af potentielle behandlingsområder: 

3 GENNEMGANG AF 
FORUDSÆTNINGER 
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• Generelle forudsætninger , der gælder ensartet på tværs af alle behandlingsområder og 
brugsscenarier for PRO, og som derfor ikke kan bruges til at differentiere og/eller udvælge 
potentielle behandlingsområder. 

• Behandlingsspecifikke forudsætninger , der gælder på tværs af alle behandlingsområder og et 
eller flere brugsscenarier for PRO, og som kan bruges til at differentiere og/eller udvælge 
potentielle behandlingsområder. For flere af de behandlingsspecifikke forudsætninger gælder det, 
at de i højere grad skal ses som vurderingskriterier end som absolutte krav, jf. afsnit 1.1, der skal 
være opfyldt (jf. delleverance B). 

Nedenstående figur viser en oversigt over de identificerede forudsætninger opdelt på henholdsvis 
generelle og behandlingsspecifikke forudsætninger samt i relation til de fire opstillede brugsscenarier. 

Figur 3 Generelle og behandlingsspecifikke forudsæt ninger fordelt på brugsscenarier 

 

De følgende afsnit indeholder en uddybende beskrivelse og operationalisering af hver af de 
identificerede forudsætninger. 

3.2 Kliniske forudsætninger 
Der er identificerede følgende kliniske forudsætninger for anvendelse af PRO i relation til ambulante 
konsultationer: 

• Patienten som hovedkilde 

• Tilstrækkelige kliniske erfaringer 

 

3.2.1 Patienten som hovedkilde 

Tabel 8 Forudsætning A 

Navn Patienten som hovedkilde 

Type Klinisk 

Beskrivelse Det er af central betydning for muligheden for at 
indføre PRO, at oplysninger fra patienten om 
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dennes oplevelser, er om ikke den eneste så i 
hvert fald den væsentligste hovedkilde til klinisk 
belysning af patientens tilstand. Det er et 
supplerende krav, at eventuelle sekundærkilder 
(parakliniske data fra biokemi, røntgen, ekg og 
lignende) kan konsulteres uden behov for 
klinisk hands-on – det vil sige, at patientens 
fremmøde i ambulatoriet ikke er nødvendigt.  

Kildegrundlag • Center for Telemedicin (2013): 
Behovsstyrede ambulante patientforløb med 
spørgeskemabaseret, klinisk 
selvmonitorering, p. 6 

Forudsætning for PRO-type • 3. Analog telePRO 

• 4. Digital telePRO 

Operationalisering • Allerede implementerede PRO-forløb på 
behandlingsområdet 

• Klinisk vurdering af, at PRO kan anvendes 
som hovedkilde 

 

3.2.2 Tilstrækkelige kliniske erfaringer 

Tabel 9 Forudsætning B 

Navn Tilstrækkelige kliniske erfaringer 

Type Klinisk 

Beskrivelse Klinisk afprøvning og forskningsstudier er en 
væsentlig indikation af, om patientsikkerhed og 
behandlingskvalitet kan opretholdes ved brug af 
PRO på et givent behandlingsområde. Et højt 
antal patienter vil give bedre vished end et 
mindre antal patienter. 

Kildegrundlag • Beslutning om national udbredelse træffes 
typisk på baggrund af kliniske erfaringer fra 
tidligere projekter; jf. Regeringen, KL, Danske 
Regioner (2013): Digital velfærd - en lettere 
hverdag, fællesoffentlig strategi for digital 
velfærd 

Forudsætning for PRO-type • 1. Analog venteværelsePRO 

• 2. Digital venteværelsePRO 
• 3. Analog telePRO 
• 4. Digital telePRO 

Operationalisering • Forekomst af konkrete afprøvninger og 
forskningsstudier vedr. brug af PRO på et 
givent behandlingsområde 

• Antal patienter der indgår i de enkelte studier 

 

3.3 Patientrettede forudsætninger 
Der er identificeret følgende patientrettede forudsætninger for anvendelse af PRO i relation til 
ambulante konsultationer: 

• Patientkompetencer 
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3.3.1 Patientkompetencer 

Tabel 10 Forudsætning C 

Navn Patientkompetencer 

Type Patientrettet 

Beskrivelse Har patienterne på behandlingsområdet en 
særlig profil (eks. helbredsmæssig eller 
demografisk) med betydning for forventeligt it-
kompetenceniveau (analog vs. digital 
besvarelse) og/eller generel svarprocent? 

Kildegrundlag • Use of Patient-Reported Outcome (PRO) 
Measures at Group and Patient Levels: 
Experiences from the Generic Integrated 
PRO System, WestChronic (2014), p. 2 

Forudsætning for PRO-type • 3. Analog telePRO 

• 4. Digital telePRO 

Operationalisering • Andelen af patienter, som er i stand til at 
udfylde spørgeskemaer på egen hånd 

 

 

3.4 Økonomiske forudsætninger 
Der er identificeret følgende økonomiske forudsætninger for anvendelse af PRO i relation til 
ambulante konsultationer: 

• Tilstrækkelig behandlingsmæssig volumen 

• Tidsforbrug i konsultationen 

 

3.4.1 Tilstrækkelig behandlingsmæssig volumen 

Tabel 11 Forudsætning D 

Navn Tilstrækkelig behandlingsmæssig volumen 

Type Økonomisk 

Beskrivelse Et højt antal ambulante konsultationer er en 
god indikation af, at der på et givent 
behandlingsområde er det fornødne 
økonomiske potentiale til at gennemføre PRO-
baseret effektivisering af processer på området.   

Kildegrundlag • Center for Telemedicin (2013): 
Behovsstyrede ambulante patientforløb med 
spørgeskemabaseret, klinisk 
selvmonitorering, p. 6 

Forudsætning for PRO-type • 1. Analog venteværelsePRO 
• 2. Digital venteværelsePRO 

• 3. Analog telePRO 
• 4. Digital telePRO 

Operationalisering • Antal patienter inden for behandlingsområdet 

• Antallet ambulante konsultationer pr. år 
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3.4.2 Tidsforbrug i konsultationen 

Tabel 12 Forudsætning E 

Navn Tidsforbrug i konsultationen 

Type Økonomisk 

Beskrivelse Der kan være forskel på det gennemsnitlige 
tidsforbrug pr. konsultation på tværs af 
forskellige behandlingsområder afhængig af 
kompleksitet og udrednings-/kontrolbehov. 
Eksempelvis tager en ortopædkirurgisk 
postoperativ kontrol ofte kortere tid end kontrol 
af en medicinsk patient med en eller flere 
kroniske lidelser. Dette kan have væsentlig 
betydning for størrelsen af det potentiale, der 
følger af, at nogle kontroller kan undlades ved 
brug af PRO. 

Kildegrundlag • Erfaringer fra tidligere business cases viser, 
at størrelsen af tidsforbruget AS-IS har 
betydning for det samlede potentiale på et 
givent område. 

Forudsætning for PRO-type • 3. Analog telePRO 

• 4. Digital telePRO 

Operationalisering • Gennemsnitligt tidsforbrug pr. konsultation 
(forberedelse, ATA-tid, opfølgning) 

 

3.5 Organisatoriske forudsætninger 
Der er identificeret følgende organisatoriske og processuelle forudsætninger for anvendelse af PRO i 
relation til ambulante konsultationer: 

• Længerevarende/kroniske forløb 

• Fornødne intervaller mellem kontrolbesøg 

• Ensartet klinisk praksis 

• Optimering af processer i klinikken 

• Tilstrækkelig organisatorisk procesunderstøttelse 

 

3.5.1 Længerevarende/kroniske forløb 

Tabel 13 Forudsætning F 

Navn Længerevarende/kroniske forløb 

Type Organisatorisk 

Beskrivelse De for analysen mest interessante 
behandlingsområder er kendetegnet ved, at 
den enkelte konsultation indgår som en af flere 
ensartede konsultationer i et længerevarende 
behandlingsforløb. Der vil typisk være tale om 
regelmæssige kontroller enten som resultat af 
en diagnose, eksempelvis for en kronisk lidelse, 
eller som følge af en behandling med forlænget 
rekonvalescens.  

Kildegrundlag • Center for Telemedicin (2013): 
Behovsstyrede ambulante patientforløb med 
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spørgeskemabaseret, klinisk 
selvmonitorering, p. 6 

Forudsætning for PRO-type • 1. Analog venteværelsePRO 

• 2. Digital venteværelsePRO 
• 3. Analog telePRO 
• 4. Digital telePRO 

Operationalisering • Gennemsnitligt antal konsultationer pr. år 
• Gennemsnitlig rekonvalescenstid (for ikke 

kroniske forløb) 

 

3.5.2 Fornødne intervaller mellem kontrolbesøg 

Tabel 14 Forudsætning G 

Navn Fornødne intervaller mellem kontrolbesøg 

Type Organisatorisk 

Beskrivelse For at indsamling af PRO forud for en eventuel 
konsultation meningsfyldt kan indgå som led i et 
behandlingsforløb, er det nødvendigt, at der er i 
det typiske behandlingsforløb indgår 
tilstrækkelige intervaller mellem 
kontrolbesøgene til, at patienten kan nå at 
bidrage med data, og at disse kan behandles i 
intervallet mellem de enkelte kontrolbesøg.   

Kildegrundlag • Region Midtjylland (2010): Behovsstyret 
patientforløb med web-baseret 
selvmonitorering, Evalueringsrapport p. 12 

Forudsætning for PRO-type • 3. Analog telePRO 

• 4. Digital telePRO 

Operationalisering • Gennemsnitligt antal dage mellem 
konsultationer for et behandlingsområde 

 

3.5.3 Ensartet klinisk praksis 

Tabel 15 Forudsætning H 

Navn Ensartet klinisk praksis 

Type Organisatorisk 

Beskrivelse I det omfang der på regionalt/nationalt plan er 
enighed om den kliniske praksis inden for et 
givent behandlingsområde, vil udbredelse af 
PRO-baserede forløb relativt set være lettere, 
end hvis praksis varierer meget fra 
ambulatorium til ambulatorium. 

Kildegrundlag • Sundhedsstyrelsen (2012): Kommissorium for 
udarbejdelse af nationale kliniske 
retningslinjer 

Forudsætning for PRO-type • 1. Analog venteværelsePRO 

• 2. Digital venteværelsePRO 
• 3. Analog telePRO 

• 4. Digital telePRO 

Operationalisering • Tilstedeværelse af kliniske retningslinjer 
og/eller standardiserede patientforløb på 
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nationalt plan. 

 

3.5.4 Optimering af processer i klinikken 

Tabel 16 Forudsætning I 

Navn Optimering af processer i klinikken 

Type Organisatorisk 

Beskrivelse Indførelse af PRO som metode til screening og 
annullering af unødvendige konsultationer 
medfører erfaringsmæssigt ændringer i 
arbejdsrutiner og processer såvel i relation til 
screening af patienter pba. PRO som afvikling 
af fysiske og telefonbaserede konsultationer, 
hvor det oftest vil være de ”tungeste” og derfor 
mest tidskrævende patienter, der fortsat møder 
op. Realisering af potentielle effektiviserings-
gevinster vil derfor kræve, at en række 
eksisterende arbejdsgange revideres i 
forbindelse med en systematisk indførelse af 
PRO. 

Kildegrundlag • Center for Telemedicin (2013): 
Behovsstyrede ambulante patientforløb med 
spørgeskemabaseret, klinisk 
selvmonitorering, p. 13 

Forudsætning for PRO-type Generel forudsætning, der gælder ensartet på 
tværs af behandlingsområder. 

Operationalisering NA 

 

3.5.5 Tilstrækkelig organisatorisk procesunderstøtt else 

Tabel 17 Forudsætning J 

Navn Tilstrækkelig organisatorisk 
procesunderstøttelse 

Type Organisatorisk 

Beskrivelse En effektiv indsamling og håndtering af PRO til 
brug for klinisk beslutningsstøtte kræver en 
organisering af administrative og back-office 
opgaver som eksempelvis oprettelse af 

patienter i PRO-system, opsætning af 
udsendelsesrutiner samt print, kuvertering, 
udsendelse og indscanning af fysiske 

spørgeskemaer, der i videst muligt omfang 
udnytter eventuelle stordriftsfordele på tværs af 
specifikke behandlingsområder og friholder det 

kliniske personale i ambulatorierne.  

Kildegrundlag • Interviews med klinisk personale i en række 
ambulatorier samt nøglepersoner hos 
VestKronik samt på konkrete Ambuflex-
projekter. 

Forudsætning for PRO-type Generel forudsætning, der gælder ensartet på 
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tværs af behandlingsområder. 

Operationalisering NA 

 

3.6 Teknologiske forudsætninger 
Der er identificerede følgende teknologiske forudsætninger for anvendelse af PRO i relation til 
ambulante konsultationer: 

• Tilstrækkelig teknologisk procesunderstøttelse 

• Tilstrækkelig sammenhæng med øvrige kliniske systemer 

 

3.6.1 Tilstrækkelig teknologisk procesunderstøttels e 

Tabel 18 Forudsætning K 

Navn Tilstrækkelig teknologisk procesunderstøttelse 

Type Teknologisk 

Beskrivelse En effektiv indsamling og håndtering af PRO til 
brug for klinisk beslutningsstøtte kræver en 

teknologisk procesunderstøttelse, der muliggør 
hel eller delvis automatisering af administrative 
og back-office opgaver som eksempelvis 

oprettelse af patienter i PRO-system, 
opsætning af udsendelsesrutiner samt 
opsamling af data fra både fysiske og digitale 

spørgeskemaer. Den teknologiske løsning skal i 
videst muligt omfang udnytte eventuelle 
stordriftsfordele på tværs af specifikke 

behandlingsområder og friholde det kliniske 
personale i ambulatorierne. 

Kildegrundlag •  Interviews med klinisk personale i en række 
ambulatorier samt nøglepersoner hos 
VestKronik samt på konkrete Ambuflex-
projekter. 

Forudsætning for PRO-type Generel forudsætning, der gælder ensartet på 
tværs af behandlingsområder. 

Operationalisering NA 

 

3.6.2 Tilstrækkelig sammenhæng med øvrige kliniske systemer 

Tabel 19 Forudsætning L 

Navn Tilstrækkelig sammenhæng med øvrige kliniske 
systemer 

Type Teknologisk 

Beskrivelse Let og overskuelig adgang til indsamlede PRO-
data for det kliniske personale på 
ambulatorierne har væsentlig betydning for 
graden af udbredelse af PRO som klinisk 

beslutningsstøtte. Barrierer i form af besværlig 
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adgang til data (eks. ekstra log-in) eller 
præsentation af data løstkoblet fra øvrige 
patientdata har betydning for anvendeligheden 

af PRO i konsultationen. 

Kildegrundlag • Interviews med klinisk personale i en række 
ambulatorier samt nøglepersoner hos 
VestKronik samt på konkrete Ambuflex-
projekter. 

Forudsætning for PRO-type Generel forudsætning, der gælder ensartet på 
tværs af behandlingsområder. 

Operationalisering NA 
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