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Formålet med dette bilag er at afdække de processuelle krav, der er til teknisk 
understøttelse og organisatorisk håndtering ved indsamling af spørgeskemaer 
til PRO-forløb. I bilaget afdækkes krav og hensyn i forhold til 
indsamlingskanaler, digitaliseringsparathed og spørgeskemadesign.  

1.1 Baggrund og formål 
Det er en forudsætning for anvendelsen af PRO, at visiterede patienter besvarer de udsendte 
spørgeskemaer i et betydeligt omfang.  

Lave svarprocenter vil både være et problem i forhold til at sikre kvalitet i behandlingen og for den 
underliggende business case ved at stille teknisk og organisatorisk infrastruktur til rådighed på de 
enkelte behandlingsområder. 

Lave svarprocenter er en indikation på, at patienterne enten ikke tilbydes den ønskede kanal til 
skemabesvarelse eller ikke er tilstrækkelig motiveret til at besvare spørgeskemaet. Alt andet lige vil 
anvendelse af flere forskellige indsamlingskanaler kunne øge svarprocenten i de fleste populationer, 
men det vil isoleret set også øge omkostningerne at anvende flere indsamlingskanaler. 

Anvendelsen af spørgeskemaer rejser også andre problemstillinger i forhold udformning, herunder 
hensyn til brug af data både til klinisk vurdering af den enkelte patient og på gruppeniveau til forskning 
og kvalitetsudvikling 

I notatet redegøres for de egenskaber, som forskellige indsamlingskanaler og spørgeskemadesign 
har, og som skal indgå i overvejelserne om fastlæggelse af krav til tekniske og organisatoriske 
processer, som må stilles i forhold til en systemunderstøttelse ved en landdækkende udbredelse af 
PRO til flere behandlingsområder. 

1 INTRODUKTION 
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I det følgende beskrives de mulige indsamlingskanaler for spørgeskemaer i 
PRO-forløb. Indsamlingskanalernes egenskaber vurderes i forhold til 
indsamlingsomkostninger, målgruppepenetration, mulighed for logiske spring 
og dataoverførsel til database. Endelig drøftes muligheden for at øge 
anvendelsen af Web-kanalen med udgangspunkt i anvendelse af Digital Post 
og erfaringerne for Mixed-Mode i AmbuFlex.  

2.1 Indsamlingskanaler for spørgeskemaer 
Spørgeskemaer kan indsamles via en række kanaler herunder web, postal (brevpost) indsamling, hall-
indsamling eller telefon. Hver indsamlingsform har en række egenskaber i forhold til omkostninger, 
sikring af repræsentativitet/svarprocent og datakvalitet. Hvis man kombinerer indsamlingen via flere 
kanaler betegnes det Mixed-Mode. 

I det denne analyse fokuseres på de indsamlingsmetoder, som er relevant for en Tele-PRO løsning. 
Det er vurderingen, at de relevante indsamlingsmetoder er Web, Postal og Telefon, da de alle er 
velegnet til at opsamle data hos patienterne fra deres bopæl. 

Ved Hall-interview indsamles data på stedet1. Indsamlingen kan ske enten via terminaler med 
respondentindrapportering eller ved brug af interviewer (sygeplejeske). Anvendelsen af Hall-interview 
vurderes ikke at være relevant, da det kræver et fysisk fremmøde af patienten og derfor ligger uden 
for rammerne for denne analyse. Ved etablering af et nationalt PRO-system vil det i forhold til 
forskning og kvalitetsudvikling være relevant at sikre, at systemet også kan håndtere Hall-indsamling. 

2.2 Indsamlingskanalernes egenskaber 
I det følgende gennemgås de enkelte indsamlingskanalers egenskaber i forhold til fire kriterier, som 
vurderes at have størst relevans i forhold til dataindsamling i PRO-sammenhæng.  

• Omkostninger ved dataindsamlingen.  Omkostningen ved dataindsamling varierer mellem 
indsamlingskanaler. 

 

• Potentiel penetration til målgruppe.  Indsamlingskanalerne har forskellige egenskaber i forhold til 
den mulige penetration i forhold til målgrupperne. Indsamling pr. web har f.eks. en begrænsning i 
forhold til respondenter, der ikke har adgang til internettet. 

                                                      
1 I PRO sammenhæng benævnes dette AmbulatoriePRO. 

2 KANALER FOR 
INDSAMLING AF 
SPØRGESKEMAER 
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• Avanceret logik i spørgeskemaer.  Det kan være en forudsætning for en hensigtsmæssig 
udformning af spørgeskemaer, at der kan indbygges logiske spring eller at spørgeskemaerne 
løbende tilpasses i forhold til respondenternes svar.  

 

• Automatisk dataoverførsel til database.   Ved indsamling af data via web eller telefon kan der 
ske en opsamling data direkte i forbindelse med respondentens besvarelse af spørgeskemaet. Ved 
postal indsamling skal skemaet scannes efter modtagelsen fra respondenten. Denne proces 
medfører omkostninger, og at der går længere tid fra dataindsamling til PRO-screeningen kan 
gennemføres.  

 

Tabel 1 viser, at der ikke er en entydig rangordning mellem indsamlingskanalerne i forhold til alle 
kriterier. Det fremgår dog tydeligt, at indsamling via Web scorer højest på flest kriterier, men at en 
optimal dækning af alle kriterier ikke kan opnås alene med en indsamlingskanal.  

Ved Mixed-Mode kombineres indsamlingskanaler for at opnå et bedre resultat, end der alene kan 
opnås med en kanal. Det kan f.eks. være for at sikre, at man kan nå hele målgruppen med lavest 
mulige omkostninger ved at kombinere indsamling via Web og Postal indsamling. Hvis undersøgelsen 
kræver anvendelse af avanceret logik i spørgeskemaet ville man skulle bruge en kombination mellem 
Web og Telefon osv. 

Tabel 1 Oversigt over indsamlingskanalernes egenska ber. 

 Omkostning ved 
dataindsamling 

Potentiel 
penetration til 

målgruppe 

Mulighed for at 
indbygge 

avanceret logik i 
spørgeskema 

Automatisk 
dataoverførsel til 

database 

Web +++ + +++ +++ 

Postal ++ +++   

Telefon + ++ +++ +++ 

 

2.2.1 Omkostning ved dataindsamling 
Den marginale omkostning ved dataindsamling via Web er omkring 1,25 kr. pr. skema, hvis man 
anvender Digital Post til at kontakte respondenterne. Hvis man kontakter respondenterne gennem 
indsamlede e-mailadresser vil den marginale omkostning ved selve udsendelsen være tæt på nul, 
men der vil være omkostninger til løbende indsamling og vedligeholdelse af en database med 
adresseoplysninger, som formentlig vil overstige omkostningerne ved at anvende Digital Post2. 

De marginale omkostninger ved postal indsamling af data vil som minimum indebære omkostninger til 
porto (fremsendelse og retur) samt udgifter til print og kuvertering. Med nøgletal fra Digital Post 
skønnes omkostningen til udsendelse af skema at udgøre omkring 13,50 kr. Hertil kommer 
omkostninger til scanning, der skønnes at udgøre omkring 8 kr. pr. skema returneret3. 

                                                      
2 Indsamlingen af respondenternes e-mail til brug for PRO kan ske ved respondenternes første besvarelse af spørgeskema eller 

i forbindelse med visitationen til PRO. I AmbuFlex sker det ved besvarelsen af første spørgeskema, der er udsendt postalt. 
3 Markedspris med udgangspunkt i scanning af 10.000 skemaer med afrapportering hver uge. Skønnet er baseret på listepriser 

fra to leverandører.  
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De marginale omkostninger ved dataindsamling via telefon skønnes at ligge på omkring 120 kr. pr. 
skema.4 Ved en national implementering forudsættes, at indhentningen af data via telefon sker med 
anvendelse af et CATI-system5. 

Foreløbige beregninger af business case for behandlingsspecifikke implementeringer indikerer, at den 
marginale gevinst ved at få hævet svarprocenten vil være på et niveau, der kunne begrunde 
anvendelse af indsamling pr. telefon på nogle behandlingsområder. 

Tabel 2 Marginale omkostninger pr. indsamlet spørge skema 

Indsamlingskanal Kr. pr. spørgeskema 

Web 1,25 

Postal 21,50 

Telefon 120,00 

Anm: Priserne er beregnet under forudsætning af, at der ikke er behov for at rykke for besvarelser ved 
indsamling via web og postal indsamling. Omkostningerne for postal indsamling er inkl. omkostninger 
til scanning. Omkostningen ved telefoninterview er pr. gennemført interview. 

 

2.2.2 Potentiel penetration til målgruppe 
Indsamlingskanalerne har ikke samme potentiale for at nå samtlige respondenter. Hvis en 
indsamlingskanal ikke kan nå fuld penetration af målgruppen, vil det selvsagt reducere muligheden for 
at opnå den højst mulige svarprocent eller en repræsentativ stikprøve på gruppeniveau. 

En høj eller fuld penetration er nødvendig for at opnå meget høje svarprocenter, men det er ikke 
nødvendigvis en tilstrækkelig betingelse. Det skyldes, at indsamlingskanalerne kan have betydning for 
deltagernes motivation til at deltage. Postal indsamling kan f.eks. virke tung og besværlig for 
respondenter, der er meget digitalt orienteret. Telefoninterview vil f.eks. blive afviklet på tidspunkter, 
der ikke er valgt af respondenten, og som derfor kan være ubekvemme. 

 

 

                                                      
4 Omkostningen er skønnet ud fra markedspriser med en forudsætning om, at respondentens telefonnummer er kendt. Det vil 

f.eks. kunne registreres i forbindelse med visitationen af patienten til PRO. Endvidere er forudsat spørgeskema kræver max. 15 

minutters interview. Der er ikke medregnet omkostninger til programmering af skema og omkostninger til CATI-anlæg. 
5 Computer-assisted telephone interviewing (CATI). 
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Indsamling via Web forudsætter, at respondenten har adgang til internettet og har tilstrækkelige 
kompetencer til at foretage en digital besvarelse. 

Det må lægges til grund, at respondenter, der ikke er fritaget for anvendelse af Digital Post, som 
udgangspunkt kan forventes at kunne besvare spørgeskemaer digitalt.  

89,5 % af danskerne over 15 år er tilmeldt Digital Post. Der er imidlertid en betydelig forskel på 
andelen, der er tilmeldt fordelt på aldersgrupper. I aldersgruppen 65-74 år er knap 80 % tilmeldt Digital 
Post, blandt de 75-84 år er knap halvdelen tilmeldt og 25 % er tilmeldt i aldersgruppen 85-94 år. 

I forhold til indsamling af spørgeskemaer til PRO, hvor en betydelig del af patienterne i 
behandlingsområderne befinder sig i disse aldersklasser, vil en web-indsamling ikke have fuld 
penetration til hele målgruppen.  

Postal indsamling har i udgangspunktet en 100 % penetration i forhold til målgruppen.  

Indsamling via telefon har i udgangspunktet en potentiel penetration tæt på 100 %, da stort set alle 
danskere har adgang til telefon. 

 

2.2.3 Avanceret logik i spørgeskema 
Spørgeskemaer der indsamles via Web eller telefon (CATI) kan indeholde logiske spring i 
spørgeskemaet. Ved at indbygge logiske spring kan det undgås at stille irrelevante spørgsmål til 
respondenterne. Hvis der f.eks. stilles spørgsmål til respondenternes rygevaner, kan skemaet 
forgrenes, så ikke-rygere undgår at besvare supplerende spørgsmål om rygningen.  

Fordelen ved at anvende logiske spring i spørgeskemaer er, at det øger skemaets relevans for 
respondenten, og at det nedsætter tidsforbruget ved udfyldelsen. Relevans og kortere tid til udfyldelse 
vil øge gennemførelsesraten i besvarelse af spørgeskemaer6. 

I kliniske og forskningsmæssige anvendelser kan man indsamle patientdata via Computer Adapted 
Testing (CAT), hvor spørgeskemaerne individualiseres efter den enkelte respondents svar. Ved 

                                                      
6 Lange spørgeskemaer og mangel på oplevet relevans vil øge andelen af respondenter, som ikke fuldfører udfyldelsen af 

spørgeskemaet. 
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anvendelse af denne metode er spørgeskemaet konstrueret, så spørgeskemaet udfoldes med 
udgangspunkt i svaret på foregåemde spørgsmål. Hvis en respondent svarer, at de har en alvorlig 
funktionsnedsættelse, vil det næste spørgsmål relateres hertil. Hvis respondenten svarer, at han har 
en lille funktionsnedsættelse, vil næste spørgsmål relateres i forhold hertil.7 Fra en teknisk synsvinkel 
vil et system med fleksibilitet i forhold til kodning af logiske spring i spørgeskemaet også kunne 
håndtere en dataindsamling baseret på CAT. 

Det er muligt at anvende simple logiske spring i papirbaserede spørgeskemaer, men det forringer 
datakvaliteten og øger risikoen for at skemaet ikke besvares fuldt ud. I praksis vil det ikke være muligt 
at lave samme avancerede logiske spring via papirbaserede skemaer som ved 
computerunderstøttede spørgeskemaer. 

 

2.2.4 Automatisk dataoverførsel 
Indsamling af spørgeskemaer via Web eller Telefon sikrer, at data umiddelbart efter afslutningen af en 
udfyldelse af spørgeskemaet kan overføres til en database, og den efterfølgende PRO screening kan 
igangsættes. 

Ved spørgeskemaer, der indsamles postalt, skal skemaet efter modtagelsen scannes, og data 
overføres til databasen. 

Der skal derfor etableres procedurer, som sikrer, at scanningen foretages effektivt og med en 
regularitet, som er tilpasset de kliniske behov for tidskonsistens mellem skemaudfyldelse og 
afdelingens modtagelser af PRO-resultaterne8.  

I nogle anvendelser af PRO, hvor det af kliniske årsager er nødvendigt, at der er kort tid mellem 
skemaudfyldelse og PRO-screening, vil det i praksis ikke være muligt at anvende Postal indsamling. 

2.3 Mixed-Mode 
Mixed-Mode anvendes som betegnelse, når spørgeskemaer indhentes i en population med 
anvendelse af forskellige indsamlingskanaler.  

Formålet er typisk at få højere svarprocenter eller for at få en tilfredsstillende repræsentativitet.  

I forhold til klinisk og forskningsmæssig anvendelse vil høje svarprocenter være det væsentligste mål 
ved anvendelse af skemaer på patientniveau (optimering af patientforløb), mens repræsentativitet er 
afgørende, når dataindsamlingen sker på gruppeniveau (forskning). 

I Mixed-Mode vil dataindsamlingen blive tilrettelagt med de indsamlingskanaler, som vurderes optimal 
i forhold til f.eks. opnåelse af størst mulig svarprocent, repræsentativitet eller respondenternes 
rettigheder eller pligter til at anvende digital kommunikation.  

I tilrettelæggelsen kan der også optimeres i forhold til omkostningerne, så man i videst muligt omfang 
anvender den billigste indsamlingskanal i forhold til respondenternes adfærd og karakteristika. 

Ved anvendelse af Mixed-Mode kan der opsættes automatiserede processer, som i forbindelse med 
udsendelses- og rykkeprocesser veksler mellem forskellige indsamlingsformer tilpasset 
respondentens tidligere adfærd. 

Denne anvendelse er f.eks. anvendt i AmbuFlex, hvor indsamlingsprocessen begynder med 
udsendelse af en postal henvendelse, der enten kan besvares digitalt via et link eller postalt. Hvis der 

                                                      
7 Morten Aa. Petersen og Morgens Grønvold: Development of Computerized Adaptive Testing (CAT) for the EORTC QLQ-C30 i 

Pro newsletter no 49 2013.  http://www.pro-newsletter.com/images/PDF/pron49_final.pdf. 
8 Ved postal indsamling af spørgeskemaer vil den tidsmæssige forsinkelse i dataindsamlingen ikke kun skyldes scanning, men  

også postbefordringen der er  afhængig af den valgte retur-porto (A eller B post). 
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initialt svares digitalt, fortsættes med denne kanal, indtil besvarelsen udebliver, hvorefter der 
fremsendes en postal påmindelse osv.9  

Der er klinisk erfaring for, at der kan opnås væsentligt højere svarprocenter, hvis der anvendes Mixed-
Mode frem for alene at anvende Web som indsamlingskanal10. Ved anvendelse af AmbuFlex er der 
opnået svarprocenter på mellem 75-93 % ved første henvendelse og 82-99 % svarprocent efter 
rykkerprocedure i forløb på patientniveau11. 

Erfaringerne fra AmbuFlex på Epilepsiområdet, jf. tabel 3, hvor det i udgangspunktet er frivilligt om 
patienten besvarer PRO-skemaet på Web eller Postalt, viser, at der efter en kort indkøring er omkring 
60-65 %, der anvender Web som besvarelseskanal. 

 

Tabel 3. Statistik over anvendte svarkanaler fordelt  efter respondenternes deltagelse i AmbuFlex/epilep si 

Runde  Antal svar  Web Papir  Procent web-svar 

1 2.681 745 1.936 27.8 

2 1.798 897 901 49.9 

3 703 429 274 61.0 

4 129 83 46 64.3 

5 36 22 14 61.1 

6 5 5   100 

7 1 1   100 

Total alle runder 5.353 2.182 3.171 40.8 

Efter runde 1 2.672 1.437 1.235 53.8 

Anm: Kohorten er dynamisk og de første runder vejer uforholdsmæssige meget i.f.t. steady state. I runde 1 får 
alle patienter et brev med spørgeskema og instruktion i besvarelse via web. Da web-andelen stiger med antallet 
af runder, vil den samlede web-andel derfor stige med tiden. Data er opgjort pr. 25. november 2014. 

 

Andelen, der anvender Web, er dog betydeligt under den andel, som er tilmeldt Digital Post (knap 90 
%).  

I forhold til en landsdækkende udbredelse af PRO til flere behandlingsområder kan det overvejes at 
gøre web-baseret udfyldelse obligatorisk på linje med Digital Post. Fordelen er, at omkostningerne til 
indsamling af skemaer vil blive reduceret, og datakvaliteten vil blive forøget12. Ulemperne er risiko for 
lavere samlede svarprocenter og potentielt en lavere patienttilfredshed. 

En obligatorisk anvendelse af web-besvarelse vil dog ikke fjerne behovet for, at et PRO-system som 
minimum både skal kunne håndtere indsamling via Web og Postalt, da det hverken ud fra et 
økonomisk synspunkt eller fra et klinisk og forskningsmæssigt synspunkt forekommer 

                                                      
9 I Ambuflex anvendes også SMS rykkere med vejledning i digital besvarelse før der udsendes en papirrykker. 
10 Kongsved SM, Basnov M, Holm-Christensen K, Hjollund NH. Response rate and completeness of questionnaires: a 

randomized study of Internet versus paper-and-pencil versions. J Med Internet Res 2007;9(3):e25. 

http://www.jmir.org/2007/3/e25/. 
11 Niels Henrik Ingvar Hjollund, Louise Pape Larsen, Karin Biering, Soren Paaske Johnsen, Erik Riiskjær, Liv Marit Schougaard. 

Use of Patient-Reported Outcome (PRO) Measures at Group and Patient Levels: Experiences From the Generic Integrated 

PRO System, WestChronic, Interact J Med Res 2014;3(1):e5. http://www.i-jmr.org/2014/1/e5/. 
12 Datakvaliteten forøges, da Web skemaer altid er fuldt udfyldt, mens der i en vis andel af papirskemaer er tilfælde, hvor 

respondenten ikke har afkrydset svar på alle spørgsmål. 
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hensigtsmæssigt at udelukke muligheden for at anvende PRO blandt patienter, der ikke er digitalt 
parate13.  

 

                                                      
13 Omkring 20 % af de 65-74 årige er fritaget for Digital Post. For de 75-84 årige er det tilsvarende tal 50 % 
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Spørgeskemaer til brug for patientrapporterede oplysninger vil skulle 
opbygges forskelligt alt efter, om data skal bruges på gruppeniveau eller 
patientniveau. I det følgende redegøres for den begrebsmæssige forskel og 
behovet for, at spørgeskemaer i et landsdækkende PRO-system kan 
udarbejdes efter begge principper. 
 

 

 

3.1 Validerede skemaer 
På en række behandlingsområder er der udviklet internationalt validerede spørgeskemaer vedrørende 
patientrapporterede oplysninger.  

Validerede skemaer udvikles typisk med henblik på undersøgelser på gruppeniveau med et 
forskningsbaseret udgangspunkt eller med henblik på kvalitetsudvikling. Anvendelsen af validerede 
skemaer varierer indenfor de forskellige behandlingsområder, hvor der indenfor nogle 
behandlingsområder er en meget udbredt anvendelse, mens den er fraværende på andre områder. 

Fordelen ved anvendelse af validerede skemaer er, at de letter eller muliggør international forskning, 
og at skemaerne understøtter standardiseret klinisk praksis og kvalitetsmål. 

I nogle tilfælde skal der betales royalty for at anvende disse skemaer og få adgang til de 
bagvedliggende algoritmer for beregning på baggrund af patientoplysningerne.  

Ved anvendelse af validerede skemaer i et landsdækkende system til PRO skal der være processer, 
som sikrer, at der sker korrekt registrering af anvendelsen af skemaer, hvor der opkræves afregning af 
royalty. 

3.2 Skemaer på gruppeniveau og patientniveau 
Spørgeskemaer til klinisk brug kan udvikles ud fra flere hensyn og udgangspunkter. Valget af 
udviklingsmetode vil være forskelligt alt efter den kliniske praksis på de specifikke 
behandlingsområder. 

Spørgeskemaer kan enten udarbejdes med udgangspunkt i, at spørgeskemaet skal anvendes på 
gruppeniveau eller patientniveau.  

3 UDARBEJDELSE AF 
SPØRGESKEMAER 
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Skemaer udviklet til gruppeniveau er målrettet til at kunne anvendes til forskning og kvalitetsudvikling, 
mens skemaer på patientniveau er målrettet at kunne understøtte den kliniske vurdering af den 
enkelte patient.  

I forhold til en ren klinisk anvendelse af PRO vil det formentlig give bedst svarprocenter og en mere 
præcis screening af PRO-skemaer, hvis skemaerne opbygges med udgangspunkt i skemaer på 
patientniveau14. 

Omvendt kan det af forskningsmæssige hensyn være nødvendigt at tage udgangspunkt i validerede 
skemaer, som er udarbejdet med udgangspunkt i et gruppeniveau. 

Det konkrete arbejde med at udarbejde PRO skemaer skal være forankret i en klinisk og faglig 
vurdering indenfor det enkelte behandlingsområde. I nogle behandlingsområder er arbejdet med 
internationale validerede skemaer en del af den kliniske og kvalitetsmæssige praksis, mens det er 
mindre fremtrædende på andre områder. 

I forhold til en landsdækkende udbredelse af PRO til flere behandlingsområder vil det være 
nødvendigt, at der i forhold til de organisatoriske processer omkring udarbejdelsen af spørgeskemaer 
er en tilstrækkelig fleksibilitet og viden til at understøtte både udarbejdelsen af skemaer med 
udgangspunkt i patientniveau og udarbejdelsen af skemaer med udgangspunkt gruppeniveau.  

 

                                                      
14 Niels Henrik Ingvar Hjollund, Louise Pape Larsen, Karin Biering, Soren Paaske Johnsen, Erik Riiskjær, Liv Marit Schougaard. 

Use of Patient-Reported Outcome (PRO) Measures at Group and Patient Levels: Experiences From the Generic Integrated 

PRO System, WestChronic, Interact J Med Res 2014;3(1):e5. http://www.i-jmr.org/2014/1/e5/. 
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I tillæg til de funktionelle krav til understøttelse af telePRO (jf. bilag C1) 
opsummerer dette afsnit de rent spørgeskemarelaterede krav, som en national 
udbredelse af PRO vil stille til henholdsvis den tekniske understøttelse og 
organiseringen i forbindelse med håndtering af fysiske spørgeskemaer.  

4.1 Krav til teknisk understøttelse og organisering 
Med udgangspunkt i gennemgangen i kapitel 2 og 3 opsummeres her de rent spørgeskemarelaterede 
krav15, som en national udbredelse af PRO vil stille til henholdsvis den tekniske understøttelse og 
organiseringen i forbindelse med håndtering af fysiske spørgeskemaer for på tværs af 
indsamlingskanaler og behandlingsområder at kunne sikre, at data kan indsamles med høj 
svarprocent: 

• Systemet skal kunne håndtere Mixed-Mode indsamling af spørgeskemaer.  Systemet skal i 
forhold til den enkelte patient automatisk kunne håndtere indsamling og rykkerprocedurer på tværs 
af flere kanaler, hvilket som minimum omfatter web og postalt. Det kan endvidere være en fordel, 
at systemet kan integreres til CATI-systemer med henblik på indsamling hos målgrupper, der 
hverken kan nås postalt eller via web16. 

• Digital Post skal kunne anvendes til at indhente sk emaer.  Det giver både mulighed for at lade 
web-udfyldelse af skemaer være obligatorisk for respondenter, som er tilmeldt til Digital Post, 
ligesom det fjerner behovet for at indhente, opbevare og vedligeholde informationer om 
patienternes e-mail adresser. For borgerne vil der være en 1-1 procesoverlap i de tilfælde, hvor 
borgerne allerede modtager digitale indkaldelser og svarblanketter i forbindelse med 
undersøgelser. 

• Systemet skal kunne håndtere avancerede logiske spr ing.  Det gør patienternes udfyldelse af 
spørgeskemaerne lettere og mere relevant.  

• Scanning.  Der skal etableres processer for scanning og dataoverførsel, som sikrer, at data 
indhentet postalt kan indgå i PRO-forløb uden store tidsmæssige forsinkelser. 

• Rådgivningskompetencer vedr. spørgeskemakonstruktio n. Der skal sikres kompetencer og 
processer, som muliggør, at der kan udvikles PRO-skemaer og indsamlingsprocesser, der kan 
opfylde de kliniske behov på et givent behandlingsområde. 

                                                      
15 De spørgeskemarelaterede krav i nærværende afsnit skal ses i sammenhæng med de funktionelle krav til teknisk 

understøttelse af forløb baseret på telePRO, som er beskrevet i hovedrapportens kapitel 3 samt i bilag C2. 
16 F.eks. synshandicappede der ikke kan anvende oplæsningssoftware. 

4 SPØRGESKEMARELATE
REDE KRAV VED BRUG 
AF PRO 
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