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Dette notat gennemgår ni udvalgte behandlingsområder med henblik på en 
samlet vurdering af, i hvilket omfang en øget brug af patientrapporterede 
oplysninger (PRO) vil kunne bidrage til større effektivitet i behandlingen under 
hensyntagen til, at behandlingskvalitet og patientsikkerhed som minimum skal 
være den samme som ved behandling uden brug af PRO.  

1.1 Udvalgte behandlingsområder 
Notatet rummer en uddybende gennemgang af de ni behandlingsområder, der er udvalgt til yderligere 
analyse (jf. bilag B1): 

• Astma 

• Epilepsi 

• Kemobehandling 

• KOL 

• Lungekræft 

• Nyreinsufficiens 

• Prostatakræft 

• Rheumatoid Arthritis 

• Søvnapnø 

1.2 Struktur for gennemgang 
Gennemgangen af hvert behandlingsområde følger samme faste skabelon bestående af tre 
hovedpunkter: 

• Overordnet beskrivelse 

• Kliniske erfaringer 

• Behandlingsmæssig volumen 

Indholdet for hvert af de tre punkter uddybes i det følgende. 

Overordnet beskrivelse 

Under dette afsnit gives der en kort beskrivelse af den behandlingsmæssige kontekst for brug af PRO 
inden for behandlingsområdet samt en kort uddybende beskrivelse af, hvordan PRO konkret vil kunne 
anvendes. Endelig giver afsnittet et summarisk overblik over organiseringen af behandlingsområdet i 

1 INDLEDNING 
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forhold til antal og fordeling af ansvarlige hospitalsenheder samt fordeling af patienter på regionalt 
plan. 

Kliniske erfaringer 

Under dette afsnit gives der en uddybende beskrivelse af det kliniske erfaringsgrundlag for brug af 
PRO inden for behandlingsområdet, herunder også i hvilket omfang der kan dokumenteres en positiv 
eller negativ effekt på behandlingskvalitet og patientsikkerhed. 

Afsnittet skal ses i forlængelse af den indledende kortlægning af erfaringer med brug af PRO (jf. 
delleverance A). Som sådan bygger afsnittet på den på det tidspunkt gennemførte 
erfaringskortlægning. Denne erfaringskortlægning er i nærværende gennemgang blevet suppleret 
med en opfølgende gennemgang af identificerede kilder samt interviews med klinikere på en række 
afdelinger, der i dag samarbejder med Ambuflex/Vestkronik om brug af PRO. 

Konkret betyder det, at der er foretaget en bredere afdækning af erfaringer med PRO inden for de ni 
behandlingsområder, hvilket har resulteret i, at der for otte ud af ni områder er identificeret 
systematiske reviews af relevant videnskabelig forskning vedr. brug af PRO. En væsentlig kilde til 
disse reviews er Patient Reported Outcome Measurement Group ved Oxford University, der 
gennemfører systematiske reviews af konkrete PRO-værktøjer (validerede spørgeskemaer) for det 
britiske Department of Health med henblik på anbefaling af PRO-værktøjer til brug for måling af 
kvaliteten i NHS på konkrete diagnoseområder1. 

Det er gennemgående for den identificerede forskning, at der fokuseres på både brug af PRO på 
gruppeniveau og på individniveau - ofte med en bias mod gruppeniveauet. I relation til klinisk brug af 
PRO på individniveau identificerede den indledende kortlægning af erfaringer ingen egentlige RCT-
studier med fokus på brug af telePRO til systematisk at nedbringe antallet af unødvendige kontroller. 
Dette er ikke ændret med den opfølgende afsøgning af forskningslitteratur. Den indledende 
erfaringskortlægning identificerede flere RCT-studier, der indikerer, at klinisk brug af PRO på 
individniveau mere generelt kan have en positiv indvirkning på behandlingskvalitet (jf. delleverance A). 
Dette billede er blevet underbygget med den opfølgende afsøgning af forskningslitteratur - både 
generelt og speficikt i forhold til de udvalgte behandlingsområder. Det er således ikke forventningen, 
at en yderligere afsøgning af forskningslitteratur vil kunne bidrage yderligere i forhold til nærværende 
analyses scope. 

De identificerede kilder er sammenfattende vurderet i tre kategorier - erfaringer i regi af Ambuflex, 
RCT-studier med klinisk brug af PRO på individniveau og RCT-studier med brug af PRO på 
gruppeniveau - for hvert af de ni behandlingsområder. Vurderingen følger nedenstående skala. 

Tabel 1 Skala til vurdering af kliniske erfaringer 

Score Beskrivelse 

+++ Væsentlige positive erfaringer 

++ Nogle positive erfaringer 

+ Sparsomme positive erfaringer 

0 Ingen identificerede erfaringer 

- Negative erfaringer med patientsikkerhed 
og/eller behandlingskvalitet 

 

                                                      
1 Patient Reported Outcome Measurement Group, University of Oxford (http://phi.uhce.ox.ac.uk/home.php) 
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Behandlingsmæssig volumen 

Under dette afsnit kvalificeres antallet af behandlinger, hvor brugen af PRO vurderes at være relevant. 
For syv ad de ni behandlingsområder er der fokus på antallet af ambulante kontroller, mens de to 
resterende - kemobehandling og KOL - i stedet har fokus på henholdsvis antallet af kemobehandlinger 
og antallet af akutte indlæggelser i en udvalgt del af patientpopulationen. 

Grundlaget for afsnittet er en gennemgang af tilgængeligt materiale inden for hvert af de ni områder, 
herunder statistisk materiale samt beskrivelser af standardiserede behandlingsforløb, kliniske 
retningslinjer samt forløbs- og afdelingsspecifikke kliniske instrukser for hele eller dele af de 
undersøgte behandlingsforløb. Kilderne til dette materiale omfatter såvel Sundhedsstyrelsen og LPR-
data fra Statens Serum Institut som årsrapporter fra de kliniske kvalitetsdatabaser og retningslinjer fra 
de nationale medicinske selskaber samt enkeltregioner og afdelinger. I de tilfælde hvor der har været 
tale om en regional eller afdelingsspecifik kilde, er data så vidt muligt søgt valideret gennem 
identifikation af en supplerende kilde.  
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2.1 Overordnet beskrivelse 

2.1.1 Behandlingsmæssig kontekst 
En række patienter med astma henvises til ambulant udredning, behandling og kontrol på sygehus. 
Efter udredning og påbegyndt behandling går patienten typisk i kontrol med tre måneders mellemrum. 
Ved stabil og velbehandlet astma afsluttes patienten til fortsat kontrol i almen praksis efter to år. Dette 
beror på en konkret vurdering af den enkelte patients tilstand, og flere patienter fortsætter kontrollen i 
ambulant regi i mange år. 

Der er forskel på, hvor velbehandlede patienterne er. Dette varierer dels fra patient til patient, dels kan 
det for den enkelte patient variere over tid afhængig af udefrakommende faktorer som eksempelvis 
stress, ændrede livssituation og lignende. Konsekvensen af denne forskel er, at behovet for kontrol 
varierer fra patient til patient samt for den enkelte patient over tid. Endvidere kan der være problemer 
med manglende fremmøde til bookede tider, der derfor ikke udnyttes, samtidig med, at udeblivelsen 
betyder, at der ikke er viden om den udeblevne patients almentilstand og behandlingssituation. 

2.1.2 Brug af PRO 
TelePRO vil kunne anvendes til at screene patienter med regelmæssige mellemrum, hvor 
hyppigheden af spørgeskemabesvarelsen kan fastlægges individuelt for den enkelte patient på 
baggrund af sygdomsbillede og tilsvarende faktorer. På baggrund af de indkomne besvarelser vil det 
sundhedsfaglige personale kunne vurdere, i hvilket omfang den enkelte patient har behov for at blive 
indkaldt til kontrol. 

2.1.3 Organisering 
Den ambulante behandling af patienter med astma foregår med meget få undtagelser i offentligt regi, 
hvor den er organiseret på i alt 47 ambulatorier. 

Tabel 2 Fordeling af ambulatorier på regioner 2 

Område Antal ambulatorier 

Region Hovedstaden 15 

                                                      
2 Det er antaget, at der er organisatorisk sammenfald mellem de behandlingsansvarlige enheder for astma og KOL; Opgjort som 

antallet af KOL ansvarlige ambulatorier, jf. DrKOL årsrapport 2013; Det skal bemærkes, at der på nogle sygehuse er flere 

ambulatorier/klinikker, hvorfor antallet af berørte enheder i et udbredelsesperspektiv måske vil være mindre. 

2 ASTMA 
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Region Sjælland 6 

Region Syddanmark 11 

Region Midtjylland 7 

Region Nordjylland 8 

Danmark, i alt 47 

 

Figur 3 Fordeling af patienter på regioner 

  

2.2 Kliniske erfaringer 
Lungemedicinsk Ambulatorium på Silkeborg Sygehus er under opstart med et projekt i regi af 
Ambuflex/Vestkronik, hvor erfaringerne fra en forsøgsgruppe, der tilbydes telePRO, sammenlignes 
med en kontrolgruppe, der modtager normal ambulant kontrol. Der foreligger et spørgeskema til 
anvendelse i forsøget. Inklusion af patienter påbegyndes i december 2014 med forventet forsøgsstart 
januar 2015 og forventet løbetid på 12 mdr. 

Et dansk RCT-studie fra 2005, der inkluderede 300 patienter, og som gjorde brug af fjernudfyldte 
skemaer, konkluderede, at brugen af patientrapporterede oplysninger resulterede i bedre 
monitorering, hurtigere feedback, korrekt medicinering og bedre compliance samt, at alle disse 
initiativer tilsammen gav en bedre astmakontrol for patienterne3. 

Flere andre studier viser tilsvarende resultater4, hvilket også fremgår af et litteraturstudie foretaget af 
Patient Reported Outcome Measurement Group ved University of Oxford. Studiet, der er fra 2009, 
omfatter 117 videnskabelige artikler om brug af 22 konkrete PRO-værktøjer (validerede 
spørgeskemaer) i relation til astma. Studiet viser, at flere videnskabelige artikler dokumenterer god 
evidens, når det gælder brug af PRO-værktøjer til på individniveau at give forbedret astmakontrol samt 

                                                      
3 LM, Phanareth K, Nolte H, Backer V. Internet-based monitoring of asthma: a long-term, randomized clinical study of 300 

asthmatic subjects. J Allergy Clin Immunol. 2005 Jun;115(6):1137–42. doi: 10.1016/j.jaci.2005.03.030.S009167490500607X 

[PubMed: 15940125] 
4 Van der Meer V, Bakker MJ, van den Hout WB, Rabe KF, Sterk PJ, Kievit J, SMASHING (Self-Management in 
Asthma Supported by Hospitals ICT; Nurses and General Practitioners) Study Group. Internet-based self-
management plus education compared with usual care in asthma: a randomized trial. Ann Intern Med 2009 Jul 
21;151(2):110-120; Guendelman S, Meade K, Benson M, Chen YQ, Samuels S. Improving asthma outcomes and 
self-management behaviors of inner-city children: a randomized trial of the Health Buddy interactive device and 
an asthma diary. Arch Pediatr Adolesc Med 2002 Feb;156(2):114-120. 
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til at identificere patienter, der ikke er velbehandlede. Flere af disse værktøjer udmærker sig tillige ved 
at være lette for patienterne at anvende. Også på gruppeniveau konkluderer studiet, at der er evidens 
for, at PRO-værktøjer kan anvendes til at vurdere og følge op på behandlingskvalitet og livskvalitet for 
astmapatienter5. 

Samlet set er det vurderingen, at der i væsentligt omfang er gode erfaringer med klinisk brug af PRO i 
relation til patienter med astma (jf. nedenstående tabel). 

Tabel 4 Opsummering af kliniske erfaringer med brug  af PRO i relation til astma 

Behandlingsområde Kliniske erfaringer i 
regi af Ambuflex 

RCT-studier, 
individniveau 

RCT-studier, 
gruppeniveau 

Astma + +++ +++ 

 

2.3 Behandlingsmæssig volumen 
Ud af i alt knap 55.000 ambulante besøg pr. år estimeres det, at 35.000-44.000 vil være egnet til brug 
af telePRO (jf. nedenstående tabel). 

Tabel 5 Estimering af antal astma-relaterede besøg e gnet til brug af telePRO 

Ambulante besøg Antal Noter 

I alt pr. år 54.363 • Aktionsdiagnosen DJ45; 2013-tal for 
fra LPR 

I regi af privat hospital/klinik 657 • Aktionsdiagnosen DJ45; 2013-tal for 
fra LPR 

Ikke egnet til telePRO 10.000-19.000 • Udredning og opstart af behandling 
tager typisk 3 besøg (estimeret pba. 
instrukser) 

• Antal nye patienter estimeret pba. 
opgørelse af nye brugere af astma 
medicin (9.000 personer i 2010); 
anslået 30-60 pct. udredt på sygehus, 
resten i almen praksis 

• Andre besøg estimeret til ca. 2-3.000 
(akut el. ekstra kontrol, 
medicinregulering m.v.) 

Måske egnet til telePRO -  

Egnet til telePRO 35.000-44.000 • Relevante ambulante kontroller 

 

 

  

                                                      
5 Patient Reported Outcome Measurement Group  'A Structured Review of Patient-Reported Outcome Measures (PROM's) for 

Asthma - Report to the Department of Health 2009', University of Oxford. 
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3.1 Overordnet beskrivelse 

3.1.1 Behandlingsmæssig kontekst 
Patienter med mistanke om epilepsi henvises til ambulant udredning. Diagnosticerede patienter 
sættes i behandling og efterfølgende ambulant kontrol på sygehus. Efter udredning og påbegyndt 
behandling går patienten typisk i kontrol minimum én gang årligt, typisk med hyppigere mellemrum i 
starten. Ved stabil og velbehandlet epilepsi afsluttes patienten typisk til fortsat kontrol i almen praksis 
efter to år. Dette beror dog på en konkret vurdering af den enkelte patients tilstand, og flere patienter 
fortsætter kontrollen i ambulant regi i mange år. 

Der er forskel på, hvor velbehandlede patienterne er. Dette varierer dels fra patient til patient, dels kan 
det for den enkelte patient variere over tid afhængig af udefrakommende faktorer som eksempelvis 
stress, ændrede livssituation og lignende. Konsekvensen af denne forskel er, at behovet for kontrol 
varierer fra patient til patient samt for den enkelte patient over tid. Endvidere kan der være problemer 
med manglende fremmøde til bookede tider, der derfor ikke udnyttes, samtidig med, at udeblivelsen 
betyder, at der ikke er viden om den udeblevne patients almentilstand og behandlingssituation. 

3.1.2 Brug af PRO 
TelePRO vil kunne anvendes til at screene patienter med regelmæssige mellemrum, hvor 
hyppigheden af spørgeskemabesvarelsen kan fastlægges individuelt for den enkelte patient på 
baggrund af sygdomsbillede og tilsvarende faktorer. På baggrund af de indkomne besvarelser vil det 
sundhedsfaglige personale kunne vurdere, i hvilket omfang den enkelte patient har behov for at blive 
indkaldt til kontrol. 

3.1.3 Organisering 
Den ambulante behandling af patienter med epilepsi foregår for 14 pct. af de ambulante besøgs 
vedkommende i privat regi, mens de resterende 86 pct. af de ambulante besøg finder sted i offentligt 
regi, hvor behandlingen er organiseret på i alt 16 ambulatorier. 

Tabel 6 Fordeling af ambulatorier på regioner 6 

Område Antal ambulatorier 

Region Hovedstaden 5 

                                                      
6 Egen optælling af neurologiske ambulatorier på landets sygehuse. 

3 EPILEPSI 



 

10 

 

Region Sjælland 3 

Region Syddanmark 4 

Region Midtjylland 3 

Region Nordjylland 1 

Danmark, i alt 16 

 

Figur 7 Fordeling af besøg på regioner 

 

3.2 Kliniske erfaringer 
De neurologiske ambulatorier på Viborg, Holstebro og Aarhus Universitetshospital (AUH) bruger PRO 
til screening af deres patienter i forbindelse med planlægning af ambulante kontroller. Brugen af PRO 
er først startet som et forsøg på Holstebro Sygehus og AUH i 2012 og er siden udbredt. Primo 
november 2014 var 3.581 patienter visiteret til brug af PRO på de tre ambulatorier. Af disse patienter 
havde 3.080 patienter besvaret mindst et skema, og i alt blev der i perioden fra 2011 til primo 
november 2014 besvaret 5.292 skemaer på tværs af de tre ambulatorier. For AUH og Holstebro 
svarer det skønsmæssigt til mellem 2/3 og 3/4 af den samlede ambulante population. Viborg er 
kommet med senere og har derfor en lavere visitationsgrad. 

Et litteraturstudie foretaget af Patient Reported Outcome Measurement Group ved University of 
Oxford understøtter, at PRO kan anvendes i behandlingen af patienter med epilepsi. Studiet, der er fra 
2009, omfatter 97 videnskabelige artikler om brug af 17 konkrete PRO-værktøjer (validerede 
spørgeskemaer) i relation til epilepsi. Studiet viser, at der er dokumenteret evidens for, at PRO-
værktøjer på individniveau kan bruges til at kortlægge anfaldshyppighed, effekt af medicinering, fysisk 
og mentalt velbefindende, træthed og en række andre relevante parametre i forhold til monitorering af 
patienter med epilepsi. Også på gruppeniveau konkluderer studiet, at der er evidens for, at PRO-
værktøjer kan anvendes til at vurdere behandlingskvalitet og livskvalitet for epilepsipatienter. Studiet 
viser en væsentlig variation i anvendelighed og validitet på tværs af de undersøgte værktøjer7. 

Samlet set er det vurderingen, at der i væsentligt omfang er gode erfaringer med klinisk brug af PRO i 
relation til patienter med epilepsi (jf. nedenstående tabel). 

                                                      
7 Patient Reported Outcome Measurement Group  'A Structured Review of Patient-Reported Outcome Measures (PROM's) for 

Epilepsy - Report to the Department of Health 2009', University of Oxford. 
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Tabel 8 Opsummering af kliniske erfaringer med brug  af PRO i relation til epilepsi 

Behandlingsområde Kliniske erfaringer i 
regi af Ambuflex 

RCT-studier, 
individniveau 

RCT-studier, 
gruppeniveau 

Epilepsi +++ ++ +++ 

 

3.3 Behandlingsmæssig volumen 
Ud af i alt omkring 31.000 ambulante besøg pr. år estimeres det, at 13.000-14..000 vil være egnet til 
brug af telePRO (jf. nedenstående tabel). 

Tabel 9 Estimering af antal epilepsi-relaterede besø g egnet til brug af telePRO 

Ambulante besøg Antal Noter 

I alt pr. år 31.031 • Aktionsdiagnosen DG40; 2013-tal for 
fra LPR 

I regi af privat hospital/klinik 4.422 • Aktionsdiagnosen DG40; 2013-tal for 
fra LPR 

Uegnet til telePRO 13.000 • Udredning og opstart af behandling 
tager typisk 3 besøg (estimeret pba. 
instrukser) 

• Antal nye patienter estimeret til ca. 
4.000 pr. år pba. tal fra 
Epilepsiforeningen (2012) 

• Andre besøg estimeret til ca. 1.000 
(akut el. ekstra kontrol, 
medicinregulering m.v.) 

Måske egnet til telePRO -  

Egnet til telePRO 13.000-14.000 • Relevante ambulante kontroller 
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4.1 Overordnet beskrivelse 

4.1.1 Behandlingsmæssig kontekst 
Mange cancerpatienter modtager som led i deres behandling kemoterapi. Behandlingen strækker sig 
over måneder og i nogle tilfælde år og foregår i serier, der typisk afvikles med 2-3 ugers mellemrum. I 
hver serie får patienten en eller flere behandlinger med cytostatika - enten intravenøst eller i tabletform 
til indtagelse hjemme. Forud for påbegyndelse af hver ny serie undersøges patienten via blodprøve og 
spørgsmål til bivirkninger med henblik på at afklare, om patienten er klar til behandlingen. 

For at nedbringe patienternes ventetid og undgå forgæves besøg i afdelingen samt af hensyn til 
hospitalsapotekets mulighed for at planlægge produktion af medicin klargøres cytostatika til intravenøs 
behandling ofte forud for besøget, hvilket betyder, at de klargjorte præparater i en række tilfælde må 
kasseres, fordi patienten ikke er klar til påbegyndelse af behandlingen. 

4.1.2 Brug af PRO 
TelePRO vil i kombination med blodprøvetagning kunne anvendes til at vurdere, om patienten er klar 
til at påbegynde behandling. Afhængig af resultaterne af blodprøve og patientens besvarelse, kan der 
foretages telefonisk opfølgning ved sygeplejerske. Den opnåede information om patientens 
bivirkninger og tilstand betyder, at behandlingen i højere grad kan tilpasses den enkelte patient, 
ligesom behandlingsstarten kan optimeres med afsæt i, hvornår den enkelte patient er klar. Det 
betyder, at antallet af unødvendige besøg tillige med mængden af cytostatika, der klargøres forgæves 
og derfor skal kasseres, kan nedbringes. 

4.1.3 Organisering 
Kemobehandlinger foregår i offentligt regi, hvor den er organiseret på i alt 24 afdelinger. 

Tabel 10 Fordeling af afdelinger på regioner 8 

Område Antal afdelinger 

Region Hovedstaden 6 

Region Sjælland 4 

                                                      
8 Optælling af hæmatologiske og onkologiske afdelinger baseret på årsrapporter 2013 fra henholdsvis Den Hæmatologiske 

Fællesdatabase og Dansk Lunge Cancer Register. 

4 KEMOBEHANDLING  



 

13 

 

Region Syddanmark 7 

Region Midtjylland 5 

Region Nordjylland 2 

Danmark, i alt 24 

 

Figur 11 Fordeling af patienter på regioner 9 

 

4.2 Kliniske erfaringer 
De onkologiske afdelinger på Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Vest i Herning samt 
Onkologisk Klinik på Rigshospitalet har alle påbegyndt forsøg med brug af PRO i forbindelse med 
optimering af deres kemobehandling. På Rigshospitalet er forsøgsprojektet udvalgt som ét af 10 
innovationsprojekter, som led i en intern innovationskonkurrence under navnet 'Idériget'. 

Forsøgene på de tre afdelinger er alle påbegyndt i foråret 2014, og der var primo november 2014 43 
patienter visiteret til brug af PRO. Af disse patienter havde 34 patienter på det pågældende tidspunkt 
besvaret mindst et skema, og i alt var der besvaret 94 skemaer. 

Som nævnt ovenfor viste analysens indledende erfaringskortlægning, at kræftområdet generelt er et af 
de behandlingsområder, hvor der i størst omfang og mest systematisk er arbejdet med brug af 
patientrapporterede oplysninger. Studier på området viser god evidens for øget patienttilfredshed, 
monitorering af behandlingsrespons samt identifikation af oversete problemer, mens der ikke på 
nuværende tidspunkt er evidens for, at det fører til en mere effektiv kvalitetsforbedring. 

Fire litteraturstudier foretaget af Patient Reported Outcome Measurement Group ved University of 
Oxford viser, at PRO kan anvendes til at kortlægge bivirkninger og oplevet effekt af kemobehandling 
inden for en række kræftområder. De fire studier, der er gennemført i 2009 og 2010, omfatter 
tilsammen 250 videnskabelige artikler om brug af en række forskellige PRO-værktøjer (validerede 
spørgeskemaer) i relation til brystkræft, lungekræft, prostatakræft og tarmkræft. Det fremgår af de fire 
studier, at der findes flere PRO-værktøjer, der enten er specifikt udviklet til at følge patienter i 
kemobehandling, eller som omfatter spørgsmål vedrørende kemobehandling. Det fremgår endvidere, 

                                                      
9 Opgjort som fordeling af samtlige patienter med ondartede svulster (Danmarks Statistik, 99-gruppering, 2013-tal). 
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at disse værktøjer er udviklet til at kunne anvendes på tværs af forskellige kræftformer, og at der er 
god evidens for brugen af disse10. 

Samlet set er det vurderingen, at der i væsentligt omfang er gode erfaringer med klinisk brug af PRO i 
relation til kemobehandling (jf. nedenstående tabel). 

Tabel 12 Opsummering af kliniske erfaringer med bru g af PRO i relation til kemobehandling 

Behandlingsområde Kliniske erfaringer i 
Ambuflex 

RCT-studier, 
individniveau 

RCT-studier, 
gruppeniveau 

Kemobehandling + +++ +++ 

 

4.3 Behandlingsmæssig volumen 
Ud af i alt omkring 300.000 kemobehandlinger pr. år estimeres det, at 40.000-80.000 vil være egnet til 
brug af telePRO (jf. nedenstående tabel). 

Tabel 13 Estimering af antal kemobehandlinger besøg egnet til brug af telePRO 

Behandlinger Antal Noter 

I alt pr. år ca. 240.000 • Ca. 300.000 kemobehandlinger i 
2011. 

• Heraf gennemføres ca. 80 pct. i 
ambulant regi (estimeret pba. tal fra 
otte kræftdiagnoser opgjort i 
Kræftplan 2000) 

I regi af privat hospital/klinik - • Der er ikke regnet med 
kemobehandling i privat regi. 

• Der var i alt 1.274 ambulante besøg 
på private hospitaler og kliniker i 
2013 relateret til kræftbehandling. 

Uegnet til telePRO 160.000-200.000 • Ca. 75 pct. af behandlingerne er 
uegnede; Vurdering foretaget ifbm. 
opstart af telePRO-projekt på 
onkologisk afd. på AUH 

Måske egnet til telePRO - •  

Egnet til telePRO 40.000-80.000 • Ca. 25 pct. af behandlingerne er 
egnede; Vurdering foretaget ifbm. 
opstart af telePRO-projekt på 
onkologisk afd. på AUH 

 

 

 

  

                                                      
10 Patient Reported Outcome Measurement Group  'A Structured Review of Patient-Reported Outcome Measures (PROM's) for 

Colorectal Cancer - Report to the Department of Health 2010', University of Oxford; Patient Reported Outcome Measurement 

Group  'A Structured Review of Patient-Reported Outcome Measures (PROM's) for Lung Cancer - Report to the Department of 

Health 2010', University of Oxford; Patient Reported Outcome Measurement Group  'A Structured Review of Patient-Reported 

Outcome Measures (PROM's) for Prostate Cancer - Report to the Department of Health 2009', University of Oxford; Patient 

Reported Outcome Measurement Group  'A Structured Review of Patient-Reported Outcome Measures (PROM's) for Breast 

Cancer - Report to the Department of Health 2009', University of Oxford. 
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5.1 Overordnet beskrivelse 

5.1.1 Behandlingsmæssig kontekst 
Mange patienter med svær eller meget svær KOL samt nogle patienter med moderat KOL bliver ramt 
af svære exacerbationer, det vil sige forværringer i deres sygdomstilstand, som medfører akut 
indlæggelse på sygehus. Sådanne akutte indlæggelser medfører efterfølgende et øget behov for 
ambulant kontrol samt øget risiko for genindlæggelser. Samtidig er mortaliteten for patienter, der har 
været igennem en KOL-relateret akut indlæggelse, væsentligt forøget. 

5.1.2 Brug af PRO 
PRO vil - på linje med en række telemedicinske løsninger - kunne anvendes som et supplement til 
øvrige ambulante kontroller med henblik på at nedbringe antallet af akutte indlæggelser ved at følge 
patienter i risikogruppen tættere og dermed 'fange' exarcerbationerne, inden de udvikler sig alvorligt. 
Brugen af PRO vil typisk være relevant for KOL-patienter, som ikke har brug for den 'fulde' 
telemedicinske løsning, men hvor patientrapporterede oplysninger (der også indgår i flere af de 
telemedicinske løsninger) samt evt. manuel måling og indrapportering af iltmætning i blodet samt vægt 
vil kunne anvendes til monitorering af patienter. 

I forlængelse af ovenstående vil brugen af PRO i vid udstrækning følge fremgangsmåden fra flere af 
de telemedicinske brugsscenarier. Der vil således typisk være tale om daglig monitorering i den første 
måned efter opstart, og derefter tre gange ugentligt. På grund af monitoreringshyppigheden vil det 
være nødvendigt at anvende en 'ren' web-løsning. 

5.1.3 Organisering 
Den ambulante behandling af patienter med KOL foregår i offentligt regi, hvor den er organiseret på i 
alt 47 ambulatorier. 

Tabel 14 Fordeling af ambulatorier på regioner 11 

Område Antal ambulatorier 

Region Hovedstaden 15 

Region Sjælland 6 

                                                      
11 Opgjort som antallet af KOL ansvarlige ambulatorier, jf. DrKOL årsrapport 2013; Det skal bemærkes, at der på nogle 

sygehuse er flere ambulatorier/klinikker, hvorfor antallet af berørte enheder i et udbredelsesperspektiv måske vil være mindre. 

5 KOL 



 

16 

 

Region Syddanmark 11 

Region Midtjylland 7 

Region Nordjylland 8 

Danmark, i alt 47 

 

Figur 15 Fordeling af patienter på regioner 

 

5.2 Kliniske erfaringer 
Det nationale storskalaprojekt TeleCare Nord anvender PRO som supplement til indsamling af 
fysiologiske data fra patienten. Tilsvarende er der på lungemedicinsk afdeling på Silkeborg Sygehus i 
2010 igangsat et RCT-studie med deltagelse af i alt 2 x 125 patienter. De foreløbige indikationer fra 
projektet er, at det oftere er de patientrapporterede oplysninger end de fysiologiske data, der er 
grundlaget for, at der følges op på en patient. De foreløbige erfaringer indikerer endvidere, at antallet 
af akutte indlæggelser kan nedbringes med knap 30 pct. på årsplan ved anvendelse af den 
telemedicinske løsning. Studiet forventes afsluttet i 2015/16. 

Erfaringerne fra det telemedicinske forsøg har fået Silkeborg Sygehus til at igangsætte et pilotprojekt, 
der alene anvender patientrapporterede oplysninger, herunder egenrapportering af vægt og 
iltmætning. Der anvendes samme spørgsmål som i det telemedicinske RCT-forsøg, og inklusion af 
patienter er påbegyndt i november 2014. 

De positive erfaringer med brug af PRO understøttes af et litteraturstudie foretaget af Patient Reported 
Outcome Measurement Group ved University of Oxford. Studiet, der er fra 2009, omfatter 80 
videnskabelige artikler om brug af 14 konkrete PRO-værktøjer (validerede spørgeskemaer) i relation til 
KOL. Af studiet fremgår det, at der i relation til behandlingen af KOL-patienter er udbredte og i 
overvejende grad positive erfaringer med anvendelse af PRO-værktøjer i England både som led i 
klinisk praksis og i forbindelse med forskning på området. Studiet viser endvidere, at flere 
videnskabelige artikler dokumenterer god evidens for brug af PRO-værktøjer til monitorering og tidlig 
opsporing af exacerbationer hos patienter, og at disse værktøjer har udvist gode kliniske resultater12. 

Samlet set er det vurderingen, at der i væsentligt omfang er gode erfaringer med klinisk brug af PRO i 
relation til patienter med KOL (jf. nedenstående tabel). 

                                                      
12 Patient Reported Outcome Measurement Group  'A Structured Review of Patient-Reported Outcome Measures (PROM's) for 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) - Report to the Department of Health 2009' (opdateret 2010), University of 

Oxford. 
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Tabel 16 Opsummering af kliniske erfaringer med bru g af PRO i relation til KOL 

Behandlingsområde Kliniske erfaringer i 
regi af Ambuflex 

RCT-studier, 
individniveau 

RCT-studier, 
gruppeniveau 

KOL + +++ +++ 

 

5.3 Behandlingsmæssig volumen 
Der er omkring 50.000 mennesker i Danmark diagnosticeret med svær eller meget svær KOL, og det 
er denne gruppe af KOL-patienter, der forårsager langt hovedparten af de godt 22.000 årlige 
indlæggelsesforløb, som kan relateres til KOL (jf. nedenstående tabel). 

Tabel 17 Estimering af antal patienter/indlæggelser egnet til brug af telePRO 

Antal patienter/indlæggelser Antal Noter 

I alt pr. år 22.683 indlæggelsesforløb 

Ca. 50.000 patienter 

• Tal fra LPR; DrKOL årsrapport 2013 

• Ca. 50.000 mennesker med 
svær/meget svær KOL 

I regi af privat hospital/klinik - • Der var i alt 130 ambulante besøg og 
93 sengedage med KOL som 
aktionsdiagnose på private 
hospitaler/klinikker i 2013; tal fra LPR 

Uegnet til telePRO -  

Måske egnet til telePRO -  

Egnet til telePRO 22.683 indlæggelsesforløb 

Ca. 50.000 patienter 

• [Der er ikke foretaget en vurdering af 
størrelsen af overlap i patientgruppe 
og antal afledte indlæggelsesforløb 
mellem PRO og tilsvarende 
telemedicinske løsninger] 
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6.1 Overordnet beskrivelse 

6.1.1 Behandlingsmæssig kontekst 
Lungekræft er i langt de fleste tilfælde en aggressiv kræftform med tendens til tidlig spredning og deraf 
følgende høj dødelighed - især ved sen diagnose. I behandlingsmæssig sammenhæng betyder det, at 
de fleste patienter er i varig behandling fra diagnosetidspunktet, og at behandlingen ofte består af flere 
elementer - typisk kemoterapi og strålebehandling - der justeres løbende. En mindre gruppe af 
patienter, der diagnosticeres tidligt, kan opereres kurativt. 

6.1.2 Brug af PRO 
AmbulatoriePRO vil kunne bruges forud for ambulante konsultationer således, at besvarelsen er 
tilgængelig for lægen/sygeplejersken og patienten i forbindelse med den ambulante konsultation 
(patienter, der har adgang til internettet, har mulighed for at besvare spørgeskemaet hjemmefra). Med 
patientens besvarelse kan konsultationen i højere grad tilpasses den enkelte patients situation, 
ligesom patientens helbredsstatus systematisk kan monitoreres over tid. 

TelePRO vil måske kunne anvendes i forbindelse med postoperativ kontrol hos en lille andel af de 
kurativt opererede patienter. 

6.1.3 Organisering 
Den ambulante behandling af patienter med lungekræft foregår i offentligt regi, hvor den er organiseret 
på i alt 12 ambulatorier. 

Tabel 18 Fordeling af ambulatorier på regioner 13 

Område Antal ambulatorier 

Region Hovedstaden 4 

Region Sjælland 2 

Region Syddanmark 3 

Region Midtjylland 2 

Region Nordjylland 1 

                                                      
13 Optælling af onkologiske afdelinger baseret på årsrapporter 2013 fra Dansk Lunge Cancer Register. 
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Danmark, i alt 12 

 

Figur 19 Fordeling af patienter på regioner 

 

6.2 Kliniske erfaringer 
Kræftens Bekæmpelse har i 2013 igangsat et to-årigt interventionsprojekt vedrørende brug af 
ambulatoriePRO på seks afdelinger - Lungemedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital, 
Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling på Odense Universitetshospital, Onkologisk Afdeling på 
Herlev Hospital, Onkologisk Afdeling på Vejle Sygehus, Onkologisk Afdeling på Hospitalsenheden 
Vest i Herning samt Lungemedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital. Ambuflex/Vestkronik er operatør 
på håndtering af PRO. 

Primo november 2014 var 553 patienter visiteret til brug af PRO. Af disse patienter havde 487 
besvaret mindst et skema, og der var i alt besvaret 980 skemaer. 

Som nævnt ovenfor viste analysens indledende erfaringskortlægning, at kræftområdet generelt er et af 
de behandlingsområder, hvor der i størst omfang og mest systematisk er arbejdet med brug af 
patientrapporterede oplysninger. Studier på området viser god evidens for øget patienttilfredshed, 
monitorering af behandlingsrespons samt identifikation af oversete problemer, mens der ikke på 
nuværende tidspunkt er evidens for, at det fører til en mere effektiv kvalitetsforbedring. Specifikt i 
forhold til lungekræft indikerer et RCT-studie med fjernudfyldte skemaer fra 2000, at brug af PRO kan 
bidrage til at styrke kommunikationen mellem kliniker og patient14. 

Dette underbygges af et litteraturstudie foretaget af Patient Reported Outcome Measurement Group 
ved University of Oxford. Studiet, der er gennemført i 2010, omfatter tilsammen 58 videnskabelige 
artikler om brug af i alt 7 konkrete PRO-værktøjer (validerede spørgeskemaer) i relation til lungekræft. 
Studiet viser, at en stor del af artiklerne fokuserer på brug af PRO i relation til palliativ og støttende 
behandling, hvilket skal ses i lyset af den høje dødelighed blandt patienter med lungekræft. Studiet 
viser endvidere, at der er forskel på validiteten og den underliggende evidens på tværs af de 
undersøgte værktøjer, men at der afhængig af konkret anvendelsesformål findes værktøjer med god 
evidens15. 

                                                      
14 Taenzer P, Bultz B D, Carlson L E, Speca M, deGagne T, Olson K, Doll R & Rosberger Z (2000): Impact of 
computerized quality of life screening on physician behaviour and patient satisfaction in lung cancer outpatients. J 
Psycho-Oncology 9, pp. 203 - 213. 
15 Patient Reported Outcome Measurement Group  'A Structured Review of Patient-Reported Outcome Measures (PROM's) for 

Lung Cancer - Report to the Department of Health 2010', University of Oxford. 
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Samlet set er det vurderingen, at der i nogen grad er gode erfaringer med klinisk brug af PRO i 
relation til patienter med lungekræft (jf. nedenstående tabel). 

Tabel 20 Opsummering af kliniske erfaringer med bru g af PRO i relation til lungekræft 

Behandlingsområde Kliniske erfaringer i 
regi af Ambuflex 

RCT-studier, 
individniveau 

RCT-studier, 
gruppeniveau 

Lungekræft ++(a) ++ ++ 
a Erfaringerne fra Ambuflex/Vestkronik er med ambulatoriePRO. 

 

6.3 Behandlingsmæssig volumen 
Ud af i alt knap 82.000 ambulante besøg pr. år estimeres det, at 1.000-2.000 besøg måske vil være 
egnet til brug af telePRO (jf. nedenstående tabel). 

Tabel 21 Estimering af antal lungekrædt-relaterede b esøg egnet til brug af telePRO 

Ambulante besøg Antal Noter 

I alt pr. år 81.858 • Aktionsdiagnosen DC34; 2013-tal for 
fra LPR 

I regi af privat hospital/klinik 207 • Aktionsdiagnosen DC34; 2013-tal for 
fra LPR 

Uegnet til telePRO ca. 80.000 • Ca. 4.500 nydiagnosticerede årligt 
(2012-tal). Udredning tager typisk 3 
besøg (jf. pakkeforløb for lungekræft) 

• 17 pct. opereres; typisk 3 besøg inkl. 
pre- og postoperativ kontrol 

• 17 pct. modtager stråleterapi; 
estimeret til 20-30 besøg pr. patient 
pr. år (pba. kliniske retningslinjer) 

• 40 pct. modtager kemoterapi; 
estimeret til 8-12 besøg pr. patient pr. 
år (pba. kliniske retningslinjer) 

• Andre besøg estimeret til ca. 20-
25.000 (akut el. ekstra kontrol, 
medicinregulering m.v.) 

Måske egnet til telePRO 1.000-2.000 • Ca. 750 opererede patienter årligt 

Egnet til telePRO - •  
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7.1 Overordnet beskrivelse 

7.1.1 Behandlingsmæssig kontekst 
Patienter, der diagnosticeres med nyreinsufficiens, går i varig ambulant behandling og kontrol fra 
diagnosetidspunktet. Der er afhængig af, hvor fremskreden sygdommen er samt den valgte 
behandlingsform forskel på hyppigheden og karakteren af de ambulante konsultationer. 

Patienter i prædialyse går typisk til kontrol hver tredje måned, hyppigere hvis diagnosen er mere 
fremskreden. Patienter i hæmodialyse er typisk i dialysebehandling på ambulatoriet 3-5 gange om 
ugen, enkelte patienter har udstyr til hjemmedialyse. Patienter i peritonealdialyse foretager oftest 
dialysebehandlingen i eget hjem og går typisk til ambulant kontrol samt udlevering af dialysevæske 
hver 4. uge med større kontroller hver tredje, sjette og tolvte måned. 

7.1.2 Brug af PRO 
For patienter i prædialyse vil telePRO kunne anvendes til at screene patienter med regelmæssige 
mellemrum, hvor hyppigheden af spørgeskemabesvarelsen kan fastlægges individuelt for den enkelte 
patient på baggrund af sygdomsbillede og tilsvarende faktorer. På baggrund af de indkomne 
besvarelser vil det sundhedsfaglige personale kunne vurdere, i hvilket omfang den enkelte patient har 
behov for at blive indkaldt til kontrol. 

TelePRO vil endvidere måske kunne anvendes i forhold til udvalgte kontroller af patienter i 
peritonealdialyse samt nyretransplanterede patienter. 

7.1.3 Organisering 
Den ambulante behandling af patienter med nyreinsufficiens foregår med meget få undtagelser i 
offentligt regi, hvor den er organiseret på i alt 15 ambulatorier. 

Tabel 22 Fordeling af ambulatorier på regioner 16 

Område Antal ambulatorier 

Region Hovedstaden 4 

Region Sjælland 3 

Region Syddanmark 4 

                                                      
16 Optælling af afdelinger i Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregisters årsrapport 2013. 
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Region Midtjylland 3 

Region Nordjylland 1 

Danmark, i alt 15 

 

Figur 23 Fordeling af patienter på regioner 

 

7.2 Kliniske erfaringer 
Skejby Sygehus har i september 2013 igangsat et forsøgsprojekt i samarbejde med 
AmbuFlex/Vestkronik, hvor der er fokus på brug af ambulatoriePRO i forbindelse med ambulante 
konsultationer (patienten kan vælge at besvare spørgeskemaet hjemmefra). Holstebro Sygehus er 
kommet med i forsøget senere, og det er på nuværende tidspunkt (november 2014) under overvejelse 
at udvide forsøget til at omfatte brug af telePRO.  

Primo november 2014 var 243 patienter visiteret til brug af PRO. Af disse patienter havde 189 
besvaret mindst et skema, og der var i alt besvaret 487 skemaer. Hyppigheden af besvarelser er på 
grund af den høje frekvens i kontakten mellem patient og ambulatorium højere end i de fleste andre 
Ambuflex-projekter. 

Et litteraturstudie foretaget af Patient Reported Outcome Measurement Group ved University of 
Oxford understøtter, at PRO kan anvendes i behandlingen af patienter med nyreinsufficiens. Studiet, 
der er fra 2010, omfatter 78 videnskabelige artikler om brug af 15 konkrete PRO-værktøjer (validerede 
spørgeskemaer) i relation til nyreinsufficiens. Studiet dokumenterer, at der findes PRO-værktøjer, som 
med god evidens kan anvendes til identifikation og opfølgning på symptomer på individniveau. Studiet 
konkluderer i den forbindelse, at disse værktøjer kan have en høj anvendelig til screening af patienter i 
klinisk praksis, men at de ikke, når de anvendes alene, kan bruges til at måle bredere 
sundhedsmæssige effekter, eksempelvis i relation til sygdommens indvirkning på livskvalitet, hvor 
andre af de undersøgte værktøjer vurderes at være bedre17. 

Samlet set er det vurderingen, at der i væsentligt omfang er gode erfaringer med klinisk brug af PRO i 
relation til patienter med nyreinsufficiens (jf. nedenstående tabel). 

                                                      
17 Patient Reported Outcome Measurement Group  'A Structured Review of Patient-Reported Outcome Measures (PROM's) for 

Adults with Chronic Kidney Disease - Report to the Department of Health 2010', University of Oxford. 
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Tabel 24 Opsummering af kliniske erfaringer med bru g af PRO i relation til nyreinsufficiens 

Behandlingsområde Kliniske erfaringer i 
regi af Ambuflex 

RCT-studier, 
individniveau 

RCT-studier, 
gruppeniveau 

Nyreinsufficiens ++(a) +++ +++ 
a Erfaringerne fra Ambuflex/Vestkronik er med ambulatoriePRO 

 

7.3 Behandlingsmæssig volumen 
Ud af i alt omkring 285.000 ambulante besøg pr. år estimeres det, at 27.000-54.000 besøg vil være 
egnet til brug af telePRO, og yderligere 4.000-6.000 måske vil være egnet til brug af telePRO (jf. 
nedenstående tabel). 

Tabel 25 Estimering af antal nyreinsufficiens-relate rede besøg egnet til brug af telePRO 

Ambulante besøg Antal Noter 

I alt pr. år 284.863 • Aktionsdiagnosen DN18/DN19; 2013-
tal for fra LPR 

I regi af privat hospital/klinik 4 • Aktionsdiagnosen DN18/DN19; 2013-
tal for fra LPR 

Uegnet til telePRO 230.000-245.000 • Ca. 650 nye dialysepatienter pr. år; 
opstart i dialyse tager typisk 3 besøg; 
estimeret pba. instrukser 

• Ca. 2.500 patienter i dialyse, heraf 73 
pct. på center (primært hæmodialyse) 
og 27 pct. hjemme (primært 
peritonealdialyse); Årsrapport 2013 
fra nefrologisk klinisk database 

• Hæmodialyse-patienter 3-5 besøg 
ugentligt (estimeret pba. instrukser 
samt tal fra LPR og Region 
Hovedstaden). 

• Peritonealdialyse-patienter 8-12 
kontroller årligt, heraf 6-8 måske 
egnet til telePRO. 

• Andre besøg estimeret til ca. 15-
18.000 (kontrol af 
nyretransplanterede, akut el. ekstra 
kontrol, medicinregulering m.v.; 
estimeret pba. tal vedr. 
specialeplanlægning i Region 
Hovedstaden) 

Måske egnet til telePRO 8.000-10.000 • Peritonealdialyse-patienter 8-12 
kontroller årligt, heraf 6-8 måske 
egnet til telePRO. 

Egnet til telePRO 32.000-45.000 • Prædialyse-patienter typisk 4 
kontroller årligt; kan være hyppigere 
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8.1 Overordnet beskrivelse 

8.1.1 Behandlingsmæssig kontekst 
Patienter, der er i behandling for prostatakræft eller har afsluttet en sådan behandling, går afhængig af 
valgt behandlingsform og tidsmæssige forløb siden afsluttet behandling til kontrol 2-4 gange årligt. 

8.1.2 Brug af PRO 
TelePRO vil i kombination med blodprøve kunne anvendes til at screene patienter i forbindelse med 1-
2 af de planlagte årlige kontroller. På baggrund af prøveresultat og indkomne besvarelser vil det 
sundhedsfaglige personale kunne vurdere, i hvilket omfang den enkelte patient har behov for at blive 
indkaldt til yderligere undersøgelser. 

8.1.3 Organisering 
Den ambulante behandling af patienter med prostatakræft foregår i offentligt regi, hvor den er 
organiseret på i alt 22 ambulatorier. 

Tabel 26 Fordeling af ambulatorier på regioner 18 

Område Antal ambulatorier 

Region Hovedstaden 5 

Region Sjælland 2 

Region Syddanmark 5 

Region Midtjylland 7 

Region Nordjylland 3 

Danmark, i alt 22 

 

                                                      
18 Optælling baseret på indberettende afdelinger i Dansk Prostata Cancer Database årsrapport 2013. 
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Figur 27 Fordeling af patienter på regioner 

 

8.2 Kliniske erfaringer 
Kræftens Bekæmpelse har i 2013 igangsat et toårigt interventionsprojekt vedrørende brug af telePRO 
i forbindelse med opfølgning på patienter prostatakræft på fem afdelinger - Urinvejskirurgisk Afdeling 
og Onkologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, Urologisk Afdeling på Aalborg 
Universitetshospital, Urologisk Afdeling på Odense Universitetshospital samt Urologisk Afdeling på 
Herlev Hospital. Ambuflex/Vestkronik er operatør på håndteringen af spørgeskemaer. 

Primo november 2014 var 152 patienter visiteret til brug af PRO. Af disse patienter havde 110 
patienter besvaret mindst et skema, og der var i alt besvaret 123 skemaer. 

Som nævnt ovenfor viste analysens indledende erfaringskortlægning, at kræftområdet generelt er et af 
de behandlingsområder, hvor der i størst omfang og mest systematisk er arbejdet med brug af 
patientrapporterede oplysninger. Studier på området viser god evidens for øget patienttilfredshed, 
monitorering af behandlingsrespons samt identifikation af oversete problemer, mens der ikke på 
nuværende tidspunkt er evidens for, at det fører til en mere effektiv kvalitetsforbedring. 

Dette underbygges af et litteraturstudie foretaget af Patient Reported Outcome Measurement Group 
ved University of Oxford. Studiet, der er gennemført i 2010, omfatter tilsammen 76 videnskabelige 
artikler om brug af i alt 15 konkrete PRO-værktøjer (validerede spørgeskemaer) i relation til 
prostatakræft. Studiet viser, at PRO-værktøjerne primært har været afprøvet i forhold til 
nydiagnosticerede patientgrupper samt til patienter under behandling primært med det formål at 
kortlægge effekten af den valgte intervention. Studiet viser endvidere, at der findes flere værktøjer 
udviklet specifikt til opfølgning på livskvalitet og sygdomsrelateret funktionsevne hos patienter 1-5 år 
efter afsluttet behandling. Studiet viser endvidere, at der er forskel på validiteten og den underliggende 
evidens på tværs af de undersøgte værktøjer19. 

Samlet set er det vurderingen, at der i nogen grad er gode erfaringer med klinisk brug af PRO i 
relation til patienter med prostatakræft (jf. nedenstående tabel). 

Tabel 28 Opsummering af kliniske erfaringer med bru g af PRO i relation til prostatakræft 

Behandlingsområde Kliniske erfaringer i 
regi af Ambuflex 

RCT-studier, 
individniveau 

RCT-studier, 
gruppeniveau 

Prostatakræft ++ ++ ++ 

                                                      
19 Patient Reported Outcome Measurement Group  'A Structured Review of Patient-Reported Outcome Measures (PROM's) for 

Prostate Cancer - Report to the Department of Health 2009', University of Oxford. 
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8.3 Behandlingsmæssig volumen 
Ud af i alt omkring 100.000 ambulante besøg pr. år estimeres det, at 28.000-30.000 vil være egnet til 
brug af telePRO, og yderligere 10.000-12.000 måske vil være egnet til telePRO (jf. nedenstående 
tabel). 

Tabel 29 Estimering af antal prostatakræft-relatered e besøg egnet til brug af telePRO 

Ambulante besøg Antal Noter 

I alt pr. år 100.126 • Aktionsdiagnosen DC61; 2013-tal for 
fra LPR 

I regi af privat hospital/klinik 85 • Aktionsdiagnosen DC61; 2013-tal for 
fra LPR 

Uegnet til telePRO 58.000-62.000 • Ca. 4.500 nydiagnosticerede årligt 
(2012-tal). Udredning tager typisk 3 
besøg (jf. pakkeforløb for 
prostatakræft) 

• Ca. 1.000 får udført radikal 
prostatektomi årligt; typisk 3 besøg 
inkl. pre- og postoperativ kontrol 

• Ikke-opererede patienter får enten 
strålebehandling, endokring 
behandling eller indgår i forskellige 
former for løbende overvågning;  

• Stråleterapi estimeret til 30 besøg pr. 
patient pr. år (pba. kliniske 
retningslinjer og årsrapport fra klinisk 
kvalitetsdatabase) 

• Ambulant kontrol 2-4 gange årligt 
afhængig af behandlingsform (1-2 
måske egnet el. egnet til PRO) 

• Andre besøg estimeret til ca. 3.000 
(akut el. ekstra kontrol, 
medicinregulering m.v.) 

Måske egnet til telePRO 10.000-12.000 • Ambulant kontrol 2-4 gange årligt 
afhængig af behandlingsform (1-2 
måske egnet el. egnet til PRO) 

Egnet til telePRO 28.000-30.000 • Ambulant kontrol 2-4 gange årligt 
afhængig af behandlingsform (1-2 
måske egnet el. egnet til PRO) 
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9.1 Overordnet beskrivelse 

9.1.1 Behandlingsmæssig kontekst 
Patienter med rheumatoid artrit (RA) kontrolleres i dag i hospitalsregi med henblik på at forbygge 
deformiteter ved hjælp af hurtig identifikation og aggressiv behandling ved konstateret ny 
sygdomsaktivitet (såkaldt 'flare'). 

Det er gennemgående, at alle patienter kontrolleres minimum én gang årligt. Derudover afhænger 
karakter og hyppighed af den løbende kontrol af den valgte behandlingsform for den enkelte patient. 
Patienter i biokemisk behandling får foretaget røntgen ved opstart og i tilfælde af 
kombinationsbehandling også ved skift af DMARD-behandling (Disease Modifying Antirheumatic 
Drugs). Patienter i DMARD-behandling får foretaget kontrol med blodprøve hver 2.-4. uge ved opstart 
af behandlingen og derefter hver 4.-8. uge. Patienter, der behandles med prednisolon, kontrolleres 
hver 6.-12. måned med blodprøve, blodtryk og vægt. 

9.1.2 Brug af PRO 
TelePRO vil i kombination med blodprøve (samt evt. måling af blodtryk og vægt) kunne anvendes til at 
screene patienter med regelmæssige mellemrum, hvor hyppigheden af spørgeskemabesvarelsen kan 
fastlægges individuelt for den enkelte patient på baggrund af sygdomsbillede og tilsvarende faktorer. 
På baggrund af de indkomne besvarelser vil det sundhedsfaglige personale kunne vurdere, i hvilket 
omfang den enkelte patient har behov for at blive indkaldt til kontrol. 

9.1.3 Organisering 
Den ambulante behandling af patienter med astma foregår for 8 pct. af patienternes vedkommende på 
privathospitaler, mens de resterende 92 pct. går i offentligt regi, hvor behandlingen er organiseret på i 
alt 24 ambulatorier. 

Tabel 30 Fordeling af ambulatorier på regioner 20 

Område Antal ambulatorier 

Region Hovedstaden 6 

Region Sjælland 3 

                                                      
20 Optælling af indberettende afdelinger i Danbio årsrapport 2013. 
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Region Syddanmark 7 

Region Midtjylland 6 

Region Nordjylland 2 

Danmark, i alt 24 

 

Figur 31 Fordeling af patienter på regioner 

 

9.2 Kliniske erfaringer 
De rheumatologiske afdelinger på AUH og Silkeborg Sygehus gennemfører i samarbejde med 
Ambuflex/Vestkronik et RCT-studie, hvor RA-patienter randomiseres til traditionel kontrol eller telefon-
konsultation med læge eller sygeplejerske. Det er RCT-studiets hypotese, at telePRO-baseret 
opfølgning er lige så effektiv som traditionel fremmødekontrol. Inklusion er påbegyndt i foråret 2014, 
og der er planlagt inklusion af knap 400 patienter. 

Primo november 2014 var 116 patienter visiteret til brug af PRO. Af disse patienter havde 72 patienter 
besvaret mindst et skema, og der var i alt besvaret 77 skemaer. Follow-up afsluttes 3. kvartal 2015, og 
analyser afsluttes 1. kvartal 2016. 

Analysens indledende erfaringskortlægning viser i forlængelse heraf, at der også internationalt - blandt 
andet i England - arbejdes med brug af patientrapporterede oplysninger i forbindelse med opfølgning 
og kontrol på patienter - både på individniveau og på gruppeniveau. Ofte tages der afsæt i 
videnskabeligt validerede værktøjer med god evidens som DAS-28 (Disease Activity Score), der er 
udviklet specifikt til patienter med rheumatoid arthritis, og HAQ (Health Assesment Quality), der 
anvendes inden for flere sygdomsområder, herunder blandt andet til patienter med rheumatoid 
arthritis, hvor den er bredt anerkendt som mål21. 

Samlet set er det vurderingen, at der i væsentligt omfang er gode erfaringer med klinisk brug af PRO i 
relation til patienter med rheumatoid arthritis (jf. nedenstående tabel). 

Tabel 32 Opsummering af kliniske erfaringer med bru g af PRO i relation til rheumatoid arthritis 

Behandlingsområde Kliniske erfaringer i 
regi af Ambuflex 

RCT-studier, 
individniveau 

RCT-studier, 
gruppeniveau 

                                                      
21 Anderson, J. et al., Rheumatoid Arthritis Disease Activity Measures: American College of Rheumatology Recommendations 

for Use in Clinical Practice, Arthritis Care & Research, Vol. 64, No. 5, May 2012, pp 640–647. 
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Rheumatoid arhtritis ++ +++ +++ 

 

9.3 Behandlingsmæssig volumen 
Ud af i alt omkring 92.000 ambulante besøg pr. år estimeres det, at 20.000-24.000 vil være egnet til 
brug af telePRO, og yderligere 31.000-35.000 måske vil være egnet til telePRO (jf. nedenstående 
tabel). 

Tabel 33 Estimering af antal rheumatoid arthritis-re laterede besøg egnet til brug af telePRO 

Ambulante besøg Antal Noter 

I alt pr. år 92.125 • Aktionsdiagnosen DM05/DM06; 
2013-tal fra LPR 

I regi af privat hospital/klinik 5.780 • Aktionsdiagnosen DM05/DM06; 
2013-tal fra LPR 

Uegnet til telePRO 36.000-42.000 • Ca. 4.500 nydiagnosticerede årligt 
(2012-tal). Udredning tager typisk 3 
besøg (jf. pakkeforløb for 
prostatakræft) 

• Ca. 9.500 i biokemisk behandling 
• Ca. 4.500 i DMARD-behandling 

• Ambulant kontrol 2-12 gange årligt 
afhængig af behandlingsform (4-10 
måske egnet el. egnet til PRO) 

• Andre besøg estimeret til ca. 3.000 
(akut el. ekstra kontrol, 
medicinregulering m.v.) 

Måske egnet til telePRO 16.000-18.000 • Ambulant kontrol 2-12 gange årligt 
afhængig af behandlingsform (4-10 
måske egnet el. egnet til PRO) 

Egnet til telePRO 28.000-32.000 • Ambulant kontrol 2-12 gange årligt 
afhængig af behandlingsform (4-10 
måske egnet el. egnet til PRO) 
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10.1 Overordnet beskrivelse 

10.1.1 Behandlingsmæssig kontekst 
Hovedparten af de patienter, der er i behandling for søvnapnø, behandles med CPAP (Continuous 
Positive Airway Pressure). CPAP er et apparat, der puster luft ind gennem en maske, man har rundt 
om munden og næsen, medens man sover. 

Søvnapnø-patienter i CPAP-behandling går til kontrol 1 uge efter påbegyndt behandling samt efter 1, 
3 eller 6 måneder. Derefter går patienten til kontrol årligt (eventuelt sjældnere) med henblik på at sikre, 
at patienten er velbehandlet. Der er problemer med manglende fremmøde til de bookede årskontroller, 
hvorfor tiden i ambulatoriet ikke udnyttes optimalt samtidig med, at udeblivelsen betyder, at der ikke er 
viden om den udeblevne patients almentilstand og behandlingssituation. 

10.1.2 Brug af PRO 
TelePRO vil kunne anvendes til at screene patienter med regelmæssige mellemrum, hvor 
hyppigheden af spørgeskemabesvarelsen kan fastlægges individuelt for den enkelte patient på 
baggrund af sygdomsbillede og tilsvarende faktorer. På baggrund af de indkomne besvarelser vil det 
sundhedsfaglige personale kunne vurdere, i hvilket omfang den enkelte patient har behov for at blive 
indkaldt til kontrol. 

10.1.3 Organisering 
Den ambulante behandling af patienter med epilepsi foregår for 19 pct. af patienterne i privat regi, 
mens de resterende 81 pct. går i offentligt regi, hvor behandlingen er organiseret på i alt 16 
ambulatorier. 

Tabel 34 Fordeling af ambulatorier på regioner 22 

Område Antal ambulatorier 

Region Hovedstaden 3 

Region Sjælland 1 

Region Syddanmark 6 

                                                      
22 Optælling af indberettende afdelinger med mere end 50 nydiagnosticerede i NDOSA årsrapport 2013 (yderligere 4 afdelinger 

har indberettet meget få nydiagnosticerede). 
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Region Midtjylland 5 

Region Nordjylland 1 

Danmark, i alt 16 

 

Figur 35 Fordeling af patienter på regioner 

 

10.2 Kliniske erfaringer 
Respirationscenter Vest på Aarhus Universitetshospital har i foråret 2014 igangsat et forsøgsprojekt, 
der forventes udbredt til andre søvnklinikker i regionen. Primo november 2014 var 356 patienter 
visiteret til brug af PRO. Af disse patienter havde 89 patienter besvaret mindst et skema. 

Internationalt findes der en række studier. Eksempelvis har et amerikansk forskningsprojekt fra 2010 
på baggrund af en gennemgang af i alt 82 PRO-værktøjer anvendt ifbm. søvnlidelser udviklet en 
database med validerede PROM-spørgsmål til brug hos patienter med søvnrelaterede lidelser. 
Databasen har været testet på mere end 2.000 patienter og viser på det grundlag god præcision i 
målingerne23. Tilsvarende gennemfører et hollandsk forskerteam i perioden september 2014 til februar 
2015 et systematisk litteraturstudie med henblik på at afdække, hvilke PRO-værktøjer der kan 
anvendes til måling af den helbredsmæssige og sygdomsspecifikke udvikling hos patienter med 
obstruktiv søvnapnø24. 

Samlet set er det vurderingen, at der i nogen grad er gode erfaringer med klinisk brug af PRO i 
relation til patienter med astma (jf. nedenstående tabel). 

Tabel 36 Opsummering af kliniske erfaringer med bru g af PRO i relation til søvnapnø 

Behandlingsområde Kliniske erfaringer i 
regi af Ambuflex 

RCT-studier, 
individniveau 

RCT-studier, 
gruppeniveau 

Søvnapnø ++ ++ ++ 

 

                                                      
23 Buysse DJ; Yu L; Moul DE; Germain A; Stover A; Dodds NE; Johnston KL; Shablesky-Cade MA; Pilkonis PA. Development 

and validation of patient-reported outcome measures for sleep disturbance and sleep-related impairments. SLEEP 

2010;33(6):781-792. 
24 Inger Abma, Philip van der Wees, Vik Veer, Maroeska Rovers, Gert Westert. Measurement properties of patient-reported 

outcome measures in adults with obstructive sleep apnea: a systematic review. PROSPERO 2014:CRD42014014608. 
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10.3 Behandlingsmæssig volumen 
Ud af i alt knap 27.000 ambulante besøg pr. år estimeres det, at 3.600-7.200 vil være egnet til brug af 
telePRO, og yderligere 3.600-7.200 måske vil være egnet til telePRO (jf. nedenstående tabel). 

Tabel 37 Estimering af antal søvnapnø-relaterede bes øg egnet til brug af telePRO 

Ambulante besøg Antal Noter 

I alt pr. år 26.664 • Aktionsdiagnosen DG473; 2013-tal 
for fra LPR 

I regi af privat hospital/klinik 5.502 • Aktionsdiagnosen DG473; 2013-tal 
for fra LPR 

Uegnet til telePRO 10.000-12.000 • Ca. 6.000 udredt årligt; estimeret 
pba. kardiorespiratorisk 
undersøggelse, der er den hyppigst 
anvendte udredningsform (2013-tal). 
Udredning tager typisk 1 besøg 
(fastlagt pba. kliniske instrukser) 

• Ca. 200 patienter opereres årligt; 
typisk 3 besøg inkl. pre- og 
postoperativ kontrol 

• Ca. 3.600 startes i CPAP-behandling 
i offentligt regi årligt; opstart tager 
typisk 3 besøg, heraf 1-2 måske 
egnet til PRO (fastlagt pba. kliniske 
instrukser) 

• Andre besøg estimeret til ca. 1.000 
(akut el. ekstra kontrol, 
medicinregulering m.v.) 

Måske egnet til telePRO 3.600-7.200 • Ca. 3.600 startes i CPAP-behandling 
i offentligt regi årligt; opstart tager 
typisk 3 besøg, heraf 1-2 måske 
egnet til PRO (fastlagt pba. kliniske 
instrukser) 

Egnet til telePRO 3.600-7.200 • Ambulant kontrol af CPAP-patienter 1 
gang årligt 
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Dette kapitel sammenfatter de væsentligste findings på tværs af de ni 
behandlingsområder. Sammenfatningen viser, at der for såvel de kliniske 
erfaringer som for den behandlingsmæssige volumen er forskel på tværs af de 
ni områder. 

11.1 Kliniske erfaringer 
Nedenstående tabel giver et samlet overblik over de kliniske erfaringer med brug af PRO. Overordnet 
tegner der sig følgende billede: 

• På et behandlingsområde - epilepsi  - er der væsentligt flere erfaringer med brug af telePRO i regi 
af Ambuflex end på de øvrige områder. 

• På tre behandlingsområder - prostatakræft, rheumatoid artrithis og søvnapnø  - er der 
tilnærmelsesvis samme mængde erfaringer med brug af telePRO i regi af Ambuflex. På et område 
- søvnapnø - forventes mængden af erfaringer at udvikle sig langsommere end på øvrige områder 
som følge af få årlige kontroller i den pågældende patientgruppe. 

• På tre behandlingsområder - astma, kemobehandling og KOL  - er der på nuværende tidspunkt 
kun sparsomme erfaringer med brug af telePRO i regi af Ambuflex. 

• På to behandlingsområder - lungekræft og nyreinsufficiens  - knytter erfaringerne sig til 
ambulatoriePRO. For nyreinsufficiens er der planer om tillige at igangsætte forsøg med telePRO. 
Dette er ikke tilfældet for lungekræft. 

• Internationalt set er der på alle ni behandlingsområder gennemført RCT-studier  med fokus på de 
behandlingsmæssige og oplevede effekter af PRO. Der er dog på tværs af de enkelte 
behandlingsområder nogen forskel på graden af evidens og især bredden i de mulige 
brugsscenarier for PRO, som er blevet undersøgt. 

Tabel 38 Opsummering af kliniske erfaringer med bru g af PRO 

Behandlingsområde Kliniske erfaringer i 
regi af Ambuflex 

RCT-studier, 
individniveau 

RCT-studier, 
gruppeniveau 

Astma + +++ +++ 

Epilepsi +++ ++ +++ 

Kemobehandling + +++ +++ 

KOL + +++ +++ 
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Lungekræft ++ (a) ++ ++ 

Nyreinsufficiens ++ (a) +++ +++ 

Prostatakræft ++ ++ ++ 

Rheumatoid arhtritis ++ +++ +++ 

Søvnapnø ++ ++ ++ 
a) Erfaringerne fra Ambuflex/Vestkronik er med ambulatoriePRO. 

 

11.2 Behandlingsmæssig volumen 
Nedenstående tabel giver et overblik over størrelsen af den estimerede behandlingsmæssige volumen 
på tværs af de ni områder. Da to områder - kemobehandling og KOL - adskiller sig processuelt fra de 
øvrige, kan en direkte sammenligning af områderne ikke bruges som grundlag for at vurdere, hvilke 
områder der har det største effektiviseringspotentiale. 

Oversigten viser dog, at: 

• Lungekræft  er det eneste område, hvor det er vurderet, at der ikke er besøg egnet til brug af 
telePRO og relativt set kun få 'måske egnede' besøg.  

• Søvnapnø  relativt set har ganske få egnede besøg sammenlignet med de øvrige seks områder, 
der processuelt er sammenlignelige, når det gælder brug af telePRO. 

Tabel 39 Opsummering af den estimerede behandlingsm æssige volumen egnet til telePRO 

Behandlingsområde Antal besøg 

måske egnet til telePRO 

Antal besøg 

egnet til telePRO 

Astma  35.000-44.000 

Epilepsi  13.000-14.000 

Kemobehandling*  40.000-80.000 

KOL**  50.000 (22.000) 

Lungekræft 1.000-2.000  

Nyreinsufficiens 4.000-6.000 27.000-54.000 

Prostatkræft 10.000-12.000 28.000-30.000 

Rheumatoid Arthritis 31.000-35.000 20.000-24.000 

Søvnapnø 3.600-7.200 3.600-7.200 
* Antal behandlinger 

** Antal patienter (indlæggelsesforløb) 
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