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Udvælgelsen af behandlingsområder er sket over to omgange: 

• En første udvælgelse af ni ud af de 18 behandlingsområder baseret på en prioriteret 

vurdering af områdernes kliniske, patientrettede, økonomiske og organisatoriske 

forudsætninger. 

• En endelig udvælgelse af seks ud af de ni behandlingsområder baseret på en uddybende 

analyse af henholdsvis omfanget af kliniske erfaringer og den behandlingsmæssige 

volumen. 

Udvælgelse af behandlingsområder 
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Formålet med den første udvælgelse af behandlingsområder har været at identificere 
potentielle behandlingsområder og processer, hvor PRO vil kunne anvendes samt 
indsnævre feltet af behandlingsområder og processer til en bruttoliste med størst potentiale. 
Bruttolisten er anvendt som grundlag for den videre analyse. 

Baggrunden for identifikation og udvælgelse af behandlingsområder er de 
vurderingskriterier, der er beskrevet i bilag A (forudsætning A-H): 

A. Patienten som hovedkilde 

B. Kliniske erfaringer 

C. Patientkompetencer 

D. Tilstrækkelig behandlingsmæssig volumen 

E. Tidsforbrug i konsultationen 

F. Længerevarende/kronisk forløb 

G. Fornødne intervaller mellem konsultationer 

H. Ensartet klinisk praksis 

I det følgende gennemgås de identificerede behandlingsområder i forhold til ovenstående 
vurderingskriterier. 

 

Udvælgelse af behandlingsområder 
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• Med afsæt i vurderingskriterium A. Patienten som hovedkilde har det været et krav for 

udvælgelse af behandlingsområder, at klinikere på danske ambulatorier har vurderet, at 

PRO vil kunne anvendes til screening, monitorering og/eller støtte i selve konsultationen 

som led i behandlingen af patienter på de pågældende områder. 

• Dette er i nærværende identifikation af behandlingsområder operationaliseret som 

gennemførte eller igangværende forsøg og projekter samt forsøg og projekter, der er 

under opstart og må forventes at levere resultater i løbet af 2015 i Danmark. Et enkelt 

behandlingsområde (HIV) er på den baggrund udeladt, da status primo november 2014 er 

uklar. 

• På den baggrund er der identificeret i alt 18 potentielle behandlingsområder. De 18 

behandlingsområder er identificeret med afsæt i den gennemførte kortlægning af 

erfaringer i Danmark og internationalt (jf. bilag A). 17 af de 18 områder har i en eller 

anden grad tilknytning til Ambuflex/Vestkronik. 

• Behandlingsområderne knytter sig typisk til en enkelt eller i nogle tilfælde flere 

beslægtede diagnosegrupper. 

 

 

Identifikation af potentielle behandlingsområder 
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Kliniske vurderingskriterier 
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A/T: ambulatoriePRO/telePRO 

OBSERVATIONER 

De 9 behandlingsområder, hvor der 

målt på antal patienter og antal 

udfyldte skemaer er gjort flest 

erfaringer med PRO (antal patienter*): 

1. Epilepsi, 3080 

2. Depression, 2688 

3. Hofte-alloplastik, 867 

4. Knæ-alloplastik, 768 

5. Lungekræft, 487 

6. Astma, 300 

7. Hjertesvigt, 267 

8. Nyreinsufficiens, 189 

9. Søvnbesvær, 124 

 

• Antal patienter og antal PRO-

skemaer er opgjort primo november 

2014 (undtagen astma; der er fra 

2005). 

• Det er værd at være opmærksom 

på, at en række 

behandlingsområder på tidspunktet 

for denne opgørelse er under 

opstart med brug af telePRO (eks. 

prostatakræft, rheumatoid arthrithis, 

kemo-behandling og KOL).  

• Disse områder må i løbet af 2015 

forventes at opnå en større 

erfaringsbase. 

OBSERVATIONER 

De 9 behandlingsområder, hvor der 

målt på antal patienter og antal 

udfyldte skemaer er gjort flest 

erfaringer med PRO (antal patienter*): 

1. Epilepsi, 3080 

2. Depression, 2688 

3. Hofte-alloplastik, 867 

4. Knæ-alloplastik, 768 

5. Lungekræft, 487 

6. Astma, 300 

7. Hjertesvigt, 267 

8. Nyreinsufficiens, 189 

9. Søvnbesvær, 124 

 

• Antal patienter og antal PRO-

skemaer er opgjort primo november 

2014 (undtagen astma; der er fra 

2005). 

• Det er værd at være opmærksom 

på, at en række 

behandlingsområder på tidspunktet 

for denne opgørelse er under 

opstart med brug af telePRO (eks. 

prostatakræft, rheumatoid arthrithis, 

kemo-behandling og KOL).  

• Disse områder må i løbet af 2015 

forventes at opnå en større 

erfaringsbase. * Angiver antal patienter, der er visiteret til PRO, og som har udfyldt 

mindst et skema. Antallet af visiterede patienter ligger for de fleste 

behandlingsområder højere. 

T

Hvor der findes erfaringer med telePRO er disse 

erfaringer gengivet (i nogle tilfælde er der parallelle/ 

supplerende erfaringer med ambulatoriePRO). 
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Patientrettede vurderingskriterier 
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C: Patientkompetencer 
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DEMOGRAFI SOM INDIKATOR 

Der er foretaget en demografisk analyse af 

patientgruppen inden for hver af de 

identificerede behandlingsområder i relation 

til to aldersmæssige ’snit’. 

• Andel af ambulante patienter op til 15 

år. Andelen af børn og unge blandt 

patienterne er undersøgt, fordi denne 

gruppe ofte vil kræve brug af proxy-

skema udfyldt af forældre. Der er ikke 

praktiske/kliniske udfordringer i dette, 

men der kan være juridiske 

problemstillinger ift. opsamling af data. 

• Andel af ambulante patienter på 75 år 

eller mere. Andelen af ældre er 

undersøgt, da daglig internetanvendelse 

blandt 75-89-årige er markant lavere 

(29%) end blandt 60-74-årige (57%) og 

befolkningen i øvrigt, jf. Danmarks 

Statistik, IT-anvendelse i befolkningen 

2013. Erfaringer i PRO-regi indikerer, at 

denne forskel ikke slår igennem med fuld 

effekt ift. besvarelse af PRO-skemaer. 

På den baggrund foreslås det, at 

vurderingskriterium C ikke anvendes i 

forbindelse med udvælgelse af 

behandlingsområder til bruttolisten. 

DEMOGRAFI SOM INDIKATOR 

Der er foretaget en demografisk analyse af 

patientgruppen inden for hver af de 

identificerede behandlingsområder i relation 

til to aldersmæssige ’snit’. 

• Andel af ambulante patienter op til 15 

år. Andelen af børn og unge blandt 

patienterne er undersøgt, fordi denne 

gruppe ofte vil kræve brug af proxy-

skema udfyldt af forældre. Der er ikke 

praktiske/kliniske udfordringer i dette, 

men der kan være juridiske 

problemstillinger ift. opsamling af data. 

• Andel af ambulante patienter på 75 år 

eller mere. Andelen af ældre er 

undersøgt, da daglig internetanvendelse 

blandt 75-89-årige er markant lavere 

(29%) end blandt 60-74-årige (57%) og 

befolkningen i øvrigt, jf. Danmarks 

Statistik, IT-anvendelse i befolkningen 

2013. Erfaringer i PRO-regi indikerer, at 

denne forskel ikke slår igennem med fuld 

effekt ift. besvarelse af PRO-skemaer. 

På den baggrund foreslås det, at 

vurderingskriterium C ikke anvendes i 

forbindelse med udvælgelse af 

behandlingsområder til bruttolisten. 
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Økonomiske vurderingskriterier 
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URO-GYNÆKOLOGI 

Nyreinsufficiens 

Endometriose 

OBSERVATIONER 

Målt på antal ambulante 

konsultationer pr. år, er de ni 

største behandlingsområder*: 

1. Kemoterapi, 298.700 

2. Nyreinsufficiens, 284.863 

3. Prostatakræft, 100.126 

4. Rheumatoid arthritis, 92.125 

5. Lungekræft, 81.858 

6. Hjertesvigt, 55.972 

7. Astma, 54.363 

8. KOL, 47.495 

9. Epilepsi, 31.031 

 

• De 18 identificerede 

behandlingsområder fordeler 

sig på 8 hovedområder. 

• Især inden for tre områder 

(onkologi, lungemedicin og 

uro-gynækologi) udgør de 

identificerede områder en 

stor andel af den samlede 

mængde ambulante 

konsultationer. 

* Opgørelsen bygger på bruttotal, dvs. 

samtlige typer af konsultationer inden 

for et givet område. Det er vurderingen, 

at bruttotallet er en god indikation på 

den behandlingsmæssige volumen 

selvom antallet af PRO-egnede 

konsultationer vil være mindre. 

OBSERVATIONER 

Målt på antal ambulante 

konsultationer pr. år, er de ni 

største behandlingsområder*: 

1. Kemoterapi, 298.700 

2. Nyreinsufficiens, 284.863 

3. Prostatakræft, 100.126 

4. Rheumatoid arthritis, 92.125 

5. Lungekræft, 81.858 

6. Hjertesvigt, 55.972 

7. Astma, 54.363 

8. KOL, 47.495 

9. Epilepsi, 31.031 

 

• De 18 identificerede 

behandlingsområder fordeler 

sig på 8 hovedområder. 

• Især inden for tre områder 

(onkologi, lungemedicin og 

uro-gynækologi) udgør de 

identificerede områder en 

stor andel af den samlede 

mængde ambulante 

konsultationer. 

* Opgørelsen bygger på bruttotal, dvs. 

samtlige typer af konsultationer inden 

for et givet område. Det er vurderingen, 

at bruttotallet er en god indikation på 

den behandlingsmæssige volumen 

selvom antallet af PRO-egnede 

konsultationer vil være mindre. 

D: Tilstrækkelig behandlingsmæssig volumen 
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Økonomiske vurderingskriterier 
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E: Tidsforbrug i konsultationen 

PRO-behandlingsområder 

Andre behandlingsområder 

Gennemsnitligt antal minutter afsat til kontrol/undersøgelse ved fysisk 

fremmøde på ambulatorium AS-IS 

OBSERVATIONER 

• Der er identificeret gennemsnitligt tidsforbrug afsat til ambulant 

kontrol/undersøgelse hos læge for 6 af de 18 

behandlingsområder. 

• For 2 af disse områder er der identificeret mere end et 

datapunkt, som viser en forskel i den gennemsnitlige 

konsultationstid (i 1 tilfælde på tværs af to regioner). 

• For yderligere 10 af de 18 behandlingsområder har det ikke på 

baggrund af den gennemførte desk research været muligt at 

afdække et gennemsnitligt tidsforbrug. 

• For de resterende 2 behandlingsområder er konsultationstiden 

ikke relevant i patientforløbet (depression, kemoterapi). 

• Det gennemsnitlige tidsforbrug afsat til ambulant 

kontrol/undersøgelse på 7 andre behandlingsområder er 

medtaget som sammenligningsgrundlag. 

• Som det fremgår af figuren svinger det afsatte tidsforbrug pr. 

konsultation fra 15 minutter til 45 minutter, hvoraf hovedparten af 

de identificerede datapunkter ligger i intervallet 15-20 minutter. 

• Den relativt store ensartethed betyder, at det afsatte tidsforbrug 

med enkelte undtagelser må forventes ikke at differentiere 

behandlingsområderne væsentligt. 

På den baggrund foreslås det, at vurderingskriterium E ikke 

anvendes i forbindelse med udvælgelse af 

behandlingsområder til bruttolisten. 

OBSERVATIONER 

• Der er identificeret gennemsnitligt tidsforbrug afsat til ambulant 

kontrol/undersøgelse hos læge for 6 af de 18 

behandlingsområder. 

• For 2 af disse områder er der identificeret mere end et 

datapunkt, som viser en forskel i den gennemsnitlige 

konsultationstid (i 1 tilfælde på tværs af to regioner). 

• For yderligere 10 af de 18 behandlingsområder har det ikke på 

baggrund af den gennemførte desk research været muligt at 

afdække et gennemsnitligt tidsforbrug. 

• For de resterende 2 behandlingsområder er konsultationstiden 

ikke relevant i patientforløbet (depression, kemoterapi). 

• Det gennemsnitlige tidsforbrug afsat til ambulant 

kontrol/undersøgelse på 7 andre behandlingsområder er 

medtaget som sammenligningsgrundlag. 

• Som det fremgår af figuren svinger det afsatte tidsforbrug pr. 

konsultation fra 15 minutter til 45 minutter, hvoraf hovedparten af 

de identificerede datapunkter ligger i intervallet 15-20 minutter. 

• Den relativt store ensartethed betyder, at det afsatte tidsforbrug 

med enkelte undtagelser må forventes ikke at differentiere 

behandlingsområderne væsentligt. 

På den baggrund foreslås det, at vurderingskriterium E ikke 

anvendes i forbindelse med udvælgelse af 

behandlingsområder til bruttolisten. 
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Organisatoriske vurderingskriterier (F-H) 

Stamdata 
F. Længerevarende/kronisk 

forløb 

G. Fornødne intervaller mlm. 

konsultationer 
H. Ensartet klinisk praksis 

Behandlingsområde Etårigt/Flerårigt el. kronisk 
Lav (<3 mdr.)/Mellem (3-9 

mdr./Høj (>9 mdr.) 

Nationale kliniske retningslinjer 

el. lign. (Ja/Delvist/Nej/Ikke 

afdækket) 

Hjertesvigt Flerårigt el. kronisk Mellem Ja 

Neuromuskulære lidelser 

(Myasthenia gravis m.fl.) 
Flerårigt el. kronisk Mellem Ja 

ADHD (hyperkinetisk 

forstyrelse) 
Flerårigt el. kronisk Lav/Mellem Ja 

Rheumatoid arthritis Flerårigt el. kronisk Mellem Ja 

Lungekræft Flerårigt el. kronisk Mellem Ja 

Prostatakræft Flerårigt el. kronisk Mellem/Høj Ja 

KOL Flerårigt el. kronisk Mellem Ja 

Astma Flerårigt el. kronisk Mellem/Høj Ja 

Angstlidelser (social fobi, 

panikangst) 
Flerårigt el. kronisk Ikke afdækket Ja 

Knæ-alloplastik Etårigt Mellem Ja 

Nyreinsufficiens Flerårigt el. kronisk Lav Nej 

Søvnforstyrrelser 

(idiopatisk hypersomni, 

søvnapnø) 
Flerårigt el. kronisk Lav/Mellem Ikke afdækket 

Hjertetransplantation Flerårigt el. kronisk Lav/Mellem Ikke afdækket 

Endometriose Flerårigt el. kronisk Mellem Ikke afdækket 

Hofte-alloplastik Etårigt Mellem Ikke afdækket 

Epilepsi Flerårigt el. kronisk Mellem/Høj Delvist 

Depression (post-operativ 

AKS, cancer, geriatrisk) 
Etårigt NA Delvist 

Kemo-behandling Etårigt Lav NA 

OBSERVATIONER 

F. Længerevarende/kroniske 

forløb. 14 behandlings-

områder er som hovedregel 

flerårige el. kroniske. De 

etårige forløb kan godt af 

andre grunde være 

relevante at medtage, eks. 

pga. høj intensitet (kemo-

behandling) eller mulighed 

for rettidig indsats. 

G. Fornødne intervaller 

mellem konsultationer. 

Ikke differentierende/ 

ekskluderende ift. de 

identificerede behandlings-

områder. Dog enkelte 

undtagelser, eks. i 

opstartsforløb for 

nyrepatienter og intensive 

kemo-forløb. 

H. Ensartet klinisk praksis. 

10 behandlingsområder har 

nationale kliniske 

retningslinjer el. 

patientforløb forankret i 

medicinske selskaber 

og/eller Sundhedsstyrelsen. 

OBSERVATIONER 

F. Længerevarende/kroniske 

forløb. 14 behandlings-

områder er som hovedregel 

flerårige el. kroniske. De 

etårige forløb kan godt af 

andre grunde være 

relevante at medtage, eks. 

pga. høj intensitet (kemo-

behandling) eller mulighed 

for rettidig indsats. 

G. Fornødne intervaller 

mellem konsultationer. 

Ikke differentierende/ 

ekskluderende ift. de 

identificerede behandlings-

områder. Dog enkelte 

undtagelser, eks. i 

opstartsforløb for 

nyrepatienter og intensive 

kemo-forløb. 

H. Ensartet klinisk praksis. 

10 behandlingsområder har 

nationale kliniske 

retningslinjer el. 

patientforløb forankret i 

medicinske selskaber 

og/eller Sundhedsstyrelsen. 
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• Ud af de i alt 18 identificerede behandlingsområder skal der udvælges op til 8 behandlingsområder til den 
bruttoliste, der er udgangspunkt for den videre analyse i delleverance C. 

• Som udgangspunkt for udvælgelsen af behandlingsområder er der foretaget en prioriteret sortering på baggrund af 
de opstillede vurderingskriterier. 

• Sorteringen er foretaget i følgende prioriterede rækkefølge: 

1. Scope. To behandlingsområder ligger uden for denne analyses scope pga. ’indgreb’ ift. almen praksis og er derfor ekskluderet. 
Begge områder kan dog vise sig at have stort potentiale i en situation, hvor PRO anvendes som led i shared care på tværs af 
primær og sekundær sektor. 

2. Vurderingskriterium D (tilstrækkelig behandlingsmæssig volumen). De tilbageværende områder er sorteret i tre kategorier 
efter deres behandlingsmæssige volumen: 

1. Bedste halvdel: De ni behandlingsområder med flest bruttokonsultationer. 

2. Bobler: De næste fire behandlingsområder (har samme volumen som niendebedste område eller lavere; to af disse 
behandlingsområder har indikationer på negativ business case som følge af effektiv organisering AS-IS). 

3. Øvrige: De resterende fem behandlingsområder. 

3. Vurderingskriterium B (kliniske erfaringer). De tilbageværende områder er endvidere sorteret i tre kategorier efter omfanget af 
kliniske erfaringer: 

1. Bedste halvdel: De ni behandlingsområder med flest visiterede patienter og udfyldte skemaer ift. telePRO. 

2. Bobler: Behandlingsområder, hvor forsøg er under opstart og som forventes at opnå væsentlige erfaringer i løbet af 2015. Tre 
af de fire områder har allerede nu samme eller næsten samme volumen som niendebedste område, mens det fjerde område 
har erfaringer inden for telemedicin) 

3. Øvrige: De resterende fem behandlingsområder. 

4. Vurderingskriterierne H (ensartet klinisk praksis) og F (længerevarende/kronisk forløb) er anvendt som kvalificerende 
sortering i nævnte rækkefølge (mere relevant/mindre relevant). 

Prioritering af behandlingsområder og udarbejdelse af bruttoliste (1/3) 
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Prioritering af behandlingsområder og udarbejdelse af bruttoliste (2/3) 

* Depression og hjertesvigt er ekskluderet, da det er praktiserende læge, der har ansvaret for opfølgning. Screening for postoperativ depression 

efter en række behandlinger såvel som opfølgning på hjertesvigt-patienter vurderes dog at have et væsentligt potentiale for rettidig opsporing og 

indsats ved brug af PRO i et shared care perspektiv. 

** Knæ- og hoftealloplastik er fravalgt til videre analyse pba. indikationer på, at den postoperative kontrol er så kortvarig, at 

en business case vurderes at ville blive negativ. 

Behandlingsområde Diagnosekode B D F H Scope 

1. Lungekræft DC34 Bedste halvdel Bedste halvdel Mere relevant Mere relevant Inkluder 

2. Astma DJ45 Bedste halvdel Bedste halvdel Mere relevant Mere relevant Inkluder 

3. Nyreinsufficiens DN18/DN19 Bedste halvdel Bedste halvdel Mere relevant Mindre relevant Inkluder 

4. Epilepsi DG40 Bedste halvdel Bedste halvdel Mere relevant Mindre relevant Inkluder 

5. Rheumatoid arthritis DM05/DM06 Bobler Bedste halvdel Mere relevant Mere relevant Inkluder 

6. Prostatakræft DC61  Bobler Bedste halvdel Mere relevant Mere relevant Inkluder 

7. KOL DJ44 Bobler Bedste halvdel Mere relevant Mere relevant Inkluder 

8. Kemo-behandling NA Bobler Bedste halvdel Mindre relevant NA Inkluder 

9. Søvnforstyrrelser (idiopatisk 

hypersomni, søvnapnø) 
DG47 Bedste halvdel Bobler Mere relevant Mindre relevant Inkluder 

Knæ-alloplastik NA Bedste halvdel Bobler** Mindre relevant Mere relevant Inkluder 

Hofte-alloplastik NA Bedste halvdel Bobler** Mindre relevant Mindre relevant Inkluder 

Neuromuskulære lidelser (Myasthenia 

gravis m.fl.) 
DG70 Øvrige Øvrige Mere relevant Mere relevant Inkluder 

Angstlidelser (social fobi, panikangst) DF401/DF410 Øvrige Øvrige Mere relevant Mere relevant Inkluder 

ADHD (hyperkinetisk forstyrelse) DF90 Øvrige Øvrige Mere relevant Mere relevant Inkluder 

Hjertetransplantation DZ941 Øvrige Øvrige Mere relevant Mindre relevant Inkluder 

Endometriose DN80 Øvrige Øvrige Mere relevant Mindre relevant Inkluder 

Hjertesvigt DI50 Bedste halvdel Bedste halvdel Mere relevant Mere relevant Ekskluder 

Depression (post-operativ AKS, 

cancer, geriatrisk) 
DI21 (+?) Bedste halvdel Bobler Mindre relevant Mindre relevant Ekskluder 

Behandlings-

områder 

fravalgt i den 

videre analyse. 

GRP. 1 

GRP. 2 

GRP. 3 

GRP. 4 
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Til- og fravalg af behandlingsområder har været centreret omkring en afvejning mellem kliniske erfaringer og behandlingsmæssig volumen 

(dog under hensyn til andre relevante faktorer). Denne prioritering uddybes i det følgende: 

• Gruppe 1 består af fire områder (astma, epilepsi, lungekræft og nyreinsufficiens) kendetegnet ved at såvel mængden af kliniske 

erfaringer som behandlingsmæssig volumen ligger i bedste halvdel. Disse områder er medtaget i den videre analyse. 

• Gruppe 2 består af fire områder, hvor den behandlingsmæssige volumen ligger i bedste halvdel, mens de ift. mængden af kliniske 

erfaringer er markeret som boblere af følgende årsager: 

• Tre områder (kemobehandling, prostatakræft og rheumatoid arthritis) er alle forsøg under opstart. Da inklusionen af patienter 

er i gang (og for nogle forsøg allerede afsluttet), og da forsøgene står over for idriftsættelse, må der forventes vækst i de kliniske 

erfaringer inden for 3-6 mdr. Målt på antal inkluderede patienter med mindst et besvaret skema er prostatakræft og rheumatoid 

arthritis allerede på niveau med eller lige under søvnforstyrrelser, der er det niendebedst placerede behandlingsområde, mens 

kemobehandling ligger noget under. Målt på antal besvarede skemaer ligger prostatakræft og kemobehandling på niveau med eller 

over søvnforstyrrelser, mens rheumatoid arthritis ligger lige under. Områderne er på den baggrund medtaget i den videre analyse. 

• KOL er som projekt mindre modent og ligger derfor markant under både i antal inkluderede patienter og i antal besvarede 

skemaer. Det gælder dog for KOL, at det er genstand for flere storskalaprojekter vedr. brug af telemedicin med mere end 1.000 

inkluderede patienter , hvor brugen af PRO indgår sammen med brug af måleudstyr/video. Det kan på den baggrund være relevant 

at få afdækket, i hvilket omfang PRO kan ’stå alene’ ift. denne patientgruppe. Området er på den baggrund medtaget i den videre 

analyse. 

• Gruppe 3 består af tre områder, hvor mængden af kliniske erfaringer ligger i bedste halvdel, og den behandlingsmæssige volumen 

ligger på niveau med eller under det niendebedste område. Det drejer sig om: 

• Søvnforstyrrelser, der er medtaget i den videre analyse. 

• Knæ- og hoftealloplastik, hvor der er indikationer på, at den postoperative kontrol er så kortvarig, at en business case vurderes 

at ville blive negativ. Området er på den baggrund fravalgt til videre analyse. 

• Gruppe 4 består af to områder, der kan placeres i henholdsvis gruppe 1 (hjertesvigt) og gruppe 3 (depression), men som begge 

falder uden for analysens scope, da det er praktiserende læge, der har ansvaret for opfølgning.  De to områder er følgelig fravalgt til 

videre analyse. 

Prioritering af behandlingsområder og udarbejdelse af bruttoliste (3/3) 
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ANDEN UDVÆLGELSE 
AF BEHANDLINGS-
OMRÅDER 
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• På baggrund af den uddybende gennemgang af de ni behandlingsområder samt den 

foreløbige estimering af det økonomiske potentiale for hvert område er der foretaget en 

samlet vurdering og indplacering af de ni behandlingsområder i prioriteret rækkefølge. 

• Vurderingen sammenfatter følgende parametre: 

• Kliniske erfaringer (jf. bilag B2) 

• Økonomisk potentiale (foreløbigt estimat for potentialet) 

• Andre forhold (organisatorisk forankring, snitflader til andre initiativer m.m.) 

 

Udvælgelse af behandlingsområder (1/2) 
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BEHANDLINGSOMRÅDE 
KLINISKE ERFARINGER 

(jf. bilag B2) 

NETTO-

POTENTIALE 

OVER 5 ÅR 

BEMÆRKNINGER 

EPILEPSI +++/++ + 
• Begrænset potentiale ved brug af telePRO 

• Med tre ambulatorier i drift er der væsentlig 

erfaringsbase for udbredelse til andre områder 

RHEUMATOID ARTHRITIS ++/+++ ++ 
• Meget høj compliance på brug af venteværelsePRO 

hos klinikere og patienter på nationalt plan 

• RCT-studie i gang vedr. brug af telePRO 

PROSTATAKRÆFT ++/++ ++ 
• Forsøg i gang på fem ambulatorier fordelt på fire 

regioner 

KEMOBEHANDLING +/+++ +++ 
• Forsøg i gang på tre ambulatorier fordelt på 2 

regioner 

NYREINSUFFICIENS ++(a)/+++ ++ 
• Hidtidige erfaringer er med venteværelsePRO på to 

ambulatorier i en region. 

• Plan om at igangsætte forsøg med telePRO 

ASTMA +/+++ ++ 
• God evidens for brug af PRO til 

monitorering/screening 

• Ambuflex-forsøg under opstart 

KOL +/+++ +++ 
• Stort potentiale men høj usikkerhed 

• Videre planer for brug af PRO bør samtænkes med 

planer for telemedicinsk behandling 

SØVNAPNØ ++/++ + • Begrænset potentiale ved anvendelse af telePRO 

LUNGEKRÆFT ++(a)/++ - 
• Forsøg omfatter udelukkende venteværelsePRO 

• Ingen potentiale ved anvendelse af telePRO 

Udvælgelse af behandlingsområder (2/2) 


