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I nærværende bilag dokumenteres den tekniske analyse, der er gennemført 
som led i den samlede analyse vedrørende en mulig national udbredelse af 
PRO. Den tekniske analyse udfolder indledningsvist tre scenarier for national 
udbredelse af PRO, som hver repræsenterer en distinkt udbredelsesstrategi i 
sin mest rendyrkede form. Herefter introduceres tre arkitekturprincipper, der 
tænkes anvendt som normativt grundlag for en vurdering af styrker og ulemper 
ved de enkelte udbredelsesscenarier. Arkitekturprincipperne tænkes således 
at kunne bidrage konstruktivt til udformningen af en konkret udviklingsvej for 
national udbredelse af PRO ved at anvise, hvordan styrkerne fra de respektive 
scenarier bedst muligt kombineres.  

1.1 Introduktion 
Helt overordnet er der anvendt følgende fremgangsmåde i forbindelse med udarbejdelse af den 
tekniske analyse: 

• Der er indledningsvist opstillet tre scenarier for teknisk understøttelse af PRO, som hver især 
repræsenterer en bestemt strategi i sin mest rendyrkede form, og hvor de tre scenarier tilsammen 
anses for dækkende for de mulige tilgange til etablering af en teknisk understøttelse af PRO.  

• Herefter er der formuleret tre arkitekturprincipper1 for den tekniske understøttelse. Disse tre 
principper er anvendt til at udvælge og beskrive et samlet bud på en mulig udviklingsvej på tværs 
af de tre indledende scenarier. 

• Afslutningsvist er den opstillede udviklingsvej beskrevet uddybende og brugt som grundlag for 
udarbejdelse af det omkostningsestimat, der er anvendt i den opstillede business case for 
nationale udbredelse af PRO. 

Afsættet for den tekniske analyse har været, at en given teknisk løsning til understøttelse af en 
national udbredelse af PRO2 skal kunne understøtte de kliniske arbejdsgange på berørte ambulatorier, 
som de vil se ud, når ambulatorierne har tilrettelagt deres processer, så det er patientens 
indrapportering af oplysninger via en telePRO-løsning, der er udgangspunktet for den kliniske 

                                                      
1 Der er tale om arkitekturprincipper i bred forstand, idet de både favner forretningsmæssige og tekniske mål for en udbredelse 

af PRO på nationalt plan. 
2 Eventuelt i kombination med blodprøve eller anden form for prøvetagning. 

1 FREMGANGSMÅDE 
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vurdering af, hvornår en given patient har behov for ambulant kontrol - enten telefonisk eller ved fysisk 
fremmøde. Systemet skal med andre ord kunne understøtte en proces, hvor der ikke bookes tid til 
kontrol af den enkelte patient før, der på baggrund af de patientrapporterede oplysninger, vurderes at 
være et behov. 

Den ovenfor skitserede PRO-baserede tilrettelæggelse af de ambulante kontroller stiller en række 
krav til den tekniske understøttelse, hvoraf de væsentligste er3:  

• Patienter skal kunne visiteres til telePRO-forløb . Klinikeren skal i systemet kunne visitere den 
enkelte patient til kontrolforløb baseret på telePRO, hvor det er muligt at fastlægge 
patientspecifikke intervaller, hvormed den enkelte patient af systemet anmodes om at besvare 
PRO. 

• TelePRO-forløb skal understøttes af procesautomatis ering . Der skal i systemet være 
automatiserede procedurer, som iværksætter de planlagte handlinger i de patientspecifikke 
telePRO-forløb, herunder eksempelvis udsendelse af spørgeskemaer og rykkere i 
overensstemmelse med de fastsatte intervaller. Der skal endvidere være automatiserede 
procedurer, som sikrer, at klinikerne bliver gjort opmærksomme på patienter, som fortsat er non-
respondent efter sidste rykkerprocedure i telePRO-forløbet. 

• Beslutningsstøtte i den kliniske vurdering af PRO . Det skal i systemet være muligt at opsætte 
behandlingsspecifikke algoritmer, der på baggrund af de rapporterede oplysninger triagerer 
patienterne til forskellige opmærksomhedsniveauer (rød/gul/grøn) i forhold til en vurdering af 
behovet for ambulant kontrol (se bilag D for en uddybende beskrivelse af arbejdsprocesserne 
omkring håndtering af røde, gule og grønne besvarelser). Beslutningsstøtten skal både kunne 
omfatte automatisk screening af patienter (grønne besvarelser) og overbliksskabende 
præsentation af resultater, der understøtter klinikerne i såvel vurderingen af indkomne PRO-
skemaer som i brugen af PRO i konsultationssituationen. 

• Understøttelse af arbejdsprocesser på ambulatoriet . Systemet skal understøtte klinikernes 
daglige håndtering af patienter i telePRO-forløb, eksempelvis ved at der automatisk genereres 
dynamiske lister på ambulatorieniveau med indkomne PRO-skemaer fra de patienter, ambulatoriet 
har visiteret til telePRO (to-do lister). 

Der er i den tekniske analyse taget udgangspunkt i, at en teknisk understøttelse af PRO på nationalt 
plan baseres på et system, der er generisk og kan anvendes på tværs af behandlingsområder og 
enkeltafdelinger. Samtidig er flere af de ovennævnte arbejdsprocesser dynamiske og under løbende 
forandring. Systemet skal derfor have en høj grad af konfigurerbarhed med mulighed for at 
superbrugere kan foretage tilpasning på afdelingsniveau. Der er derfor behov for en høj grad af 
konfigurerbarhed. 

I forlængelse heraf kan en løsning til teknisk understøttelse af telePRO overordnet set nedbrydes i 
følgende tekniske komponenter: 

• Spørgeskemamotor 

• Præsentationslag til brug ifbm. online-spørgeskemaer 

• Beslutningsstøttemotor/logik/algoritme 

• Præsentationslag til brug for visning af data fra beslutningsstøttemotor 

• Projekt-håndtering /-konfiguration 

                                                      
3 Hertil kommer en række krav, der følger af behovet for at kunne håndtere spørgeskemaer. Disse er beskrevet i 

hovedrapportens afs. 3.2. og uddybet i bilag C2. En fuldstændig funktionel kravspecificering ligger ikke inden for rammerne af 

nærværende analyse. Se Hjøllund N H, Larsen L P, Biering K, Johnsen S P, Riiskjær E, Schougaard L M (2014): ”Use of 

Patient-Reported Outcomes (PRO) Measures at Group and Patient Levels: Experiences from the Generic Integrated PRO 

System, WestChronic” for en uddybende beskrivelse af forskellene på de krav, som telePRO og andre former for PRO stiller til 

den tekniske understøttelse. 
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• Datalagring 

• Integrationer 

Det skal nævnes, at om end de enkelte komponenter naturligvis rummer en vis kompleksitet -
eksempelvis logikken i en beslutningsstøttemotor - er der overordnet tale om et løsningsdesign med 
relativt overskuelige og sekventielle sammenhænge, som gør, at løsningen teknisk set er relativt 
ukompliceret, uden at arbejdsopgaven og ressourcerne tilknyttet udvikling og modning af de nævnte 
og relaterede komponenter dermed skal undervurderes.  

Det er ligeledes relevant at fremhæve, at ovenstående liste over funktionalitet kan tjene som et første 
grundlag for en vurdering af, om et givent system eller løsning potentielt vil kunne levere den fornødne 
tekniske understøttelse af en national udbredelse af PRO. Der er således ikke taget eksplicit stilling for 
eller imod anvendelse af en eller flere konkrete løsninger i nedennævnte tekniske analyse. De 
økonomiske forudsætninger i estimeringen af omkostningerne ved etablering af teknisk understøttelse 
af PRO antager dog, at der for at opnå stordriftsfordele anvendes ét generisk system på tværs af 
regioner og behandlingsområder. Der er således fra et teknisk perspektiv intet i vejen for at forfølge en 
mere decentral eller mere behandlingsspecifik understøttelse, om end dette må forventes at føre til 
øgede omkostninger eksempelvis i form af tab af stordriftsfordele. 

1.2 Bilagets opbygning 
Den resterende del af bilaget består af følgende dele: 

• I kapitel 2 introduceres de tre scenarier og arkitekturprincipperne. 

• I kapitel 3 redegøres nærmere de tre løsningsscenarier og deres tekniske implikationer.  

• I kapitel 4 skitseres en mulig udviklingsvej med afsæt i de opstillede principper og de tre beskrevne 
scenarier. 
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Dette kapitel giver et første overblik over de tre løsningsscenarier. Derefter 
beskrives de tre arkitekturprincipper, som efterfølgende bruges til at vurdere 
de opstillede scenarier. 

2.1 Overblik over løsningsscenarier 
De tre identificerede løsningsscenarier udgør grundlaget for den tekniske analyse. Scenarierne 
omfattede et første bud på principper og målbilleder for implementering, organisering og 
teknologiunderstøttelse i forhold til en landsdækkende udbredelse. 

 

2 INTRODUKTION TIL 
LØSNINGSSCENARIER 
OG PRINCIPPER 
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Tabel 1: De tre tekniske løsningsscenarier. 

2.2 Arkitekturprincipper for en national udbredelse af PRO 
I det nedenstående præsenteres de arkitekturprincipper4, som foreslås lagt til grund for afgrænsning 
af, hvilke dele af de tekniske scenarier, der med fordel kan omsættes til et konkret løsningsdesign for 
national implementering af en national platform(e) for PRO. 

Frem for at vælge ét af de tre skitserede løsningsscenarier foreslås det, at arkitekturprincipperne 
anvendes til at identificere og filtrere styrker og svagheder ved de respektive løsningsscenarier. Det 
foreslås således, at det endelige løsningsdesign udmøntes ved at uddrage elementer fra alle de tre 
skitserede løsningsscenarier og kombinere dem i en sammenhængende proces. 

På væsentlige områder er der gode betingelser for at kombinere dele af de tre skitserede 
løsningsscenarier: For at opnå en løsning, som også på lang sigt vurderes bedst muligt at kunne 
indpasses i de givne rammebetingelser for digitaliseringen af sundhedsvæsenet, er det et endemål, at 
forskellige PRO-systemer skal kunne sameksistere på fællesoffentlig infrastruktur (scenarie 2), men 
vejen hertil vil gå igennem en hel eller delvis udrulning baseret på eksisterende løsninger (scenarie 1), 
ligesom det på sigt skal være muligt at inkorporere andre systemer, eksempelvis hvis Region 
Hovedstaden og Region Sjælland på et tidspunkt ønsker at gøre brug af det PRO-modul, der findes i 
Epic (scenarie 3).  

Hovedmålet er derfor at efterleve og overholde det overordnede strategiske mål omkring "et mere 
sammenhængende sundhedssystem eller -væsen", som fremsat i flere af de aktuelle strategier på 
området samt udmeldt på ministerielt niveau.  

Som direkte følge af det overordnede hovedmål og den langsigtede agenda er det derudover et krav, 
at den videre udvikling og modning af eksisterende PRO-systemer, eller fremtidige systemer, 
efterlever og/eller orienterer sig mod den til enhver tid gældende standardisering eller anbefalede 
relevante referencearkitekturer på området. 

I relation til indeværende analyse, og i tillæg til ovennævnte retningslinjer, er der blevet udvalgt flg. 
arkitekturprincipper som styrende parametre for kvalifikation og indsnævring af de tre 

                                                      
4 Der er tale om arkitekturprincipper i bred forstand, idet de både favner forretningsmæssige og tekniske mål for en udbredelse 

af PRO på nationalt plan. 
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løsningsscenarier, herunder en filtrering af konkrete løsninger inden for hvert af de tre beskrevne 
scenarier. Der arbejdes aktuelt med tre principper for etablering af en teknisk platform(e) til brug for en 
national udbredelse af PRO. De tre principper er: 

 

1. PRO-data er kliniske data på patientniveau 

2. Sammenhæng til fællesoffentlig infrastruktur og offentlige strategier 

3. National udbredelse starter 1. januar 2016 med k rav om deling af data 

 

Herunder detaljeres hvert af de tre principper med en yderligere beskrivelse, bl.a. en beskrivelse af 
deres individuelle baggrunde og bevæggrunde samt deres umiddelbare konsekvenser. 

 

Princip 1: PRO-data er kliniske data på patientniveau 

Baggrund 

Flere PRO-løsninger opbevarer som følge af deres primære formål patientdata i kliniske 
kvalitetsdatabaser eller forskningsdatabaser. Da det ikke er tilladt at anvende data indsamlet 

på gruppeniveau i en individuel sammenhæng, tilsiger de juridiske rammebetingelser, at 
sådanne løsninger ikke umiddelbart vil kunne bringes i anvendelse i forbindelse med 
understøttelse af kliniske arbejdsgange på patientniveau. Idet denne analyse fokuserer på 

klinisk brug af PRO, er fokus alene på de løsninger, hvor PRO-data lagres i kliniske 
databaser (fx i EPJ eller i specifikke databaser til patientdata), hvorfra der efter behov kan 
laves dataudtræk til kvalitetsdatabaser eller forskningsdatabaser.  

De fleste danske og udenlandske PRO-systemer er rettet mod en anvendelse på 

gruppeniveau, og der er ikke identificeret andre steder, hvor PRO anvendes i forhold til 
systematisk screening for nødvendigheden af fysisk konsultation, som det gøres i 
VestKronik-projekterne. 

Konsekvens 

Der ses bort fra en række systemer, som alene anvendes til opsamling af data i kliniske 
kvalitets- eller forskningsdatabaser. 

Erfaringsbasen på baggrund af VestKronik/Ambuflex projekterne er enestående for så vidt 
angår anvendelsen af screening forud for konsultationer på baggrund af kliniske data på 

patientniveau. Det anbefales således, at erfaringsgrundlaget herfra inddrages i den videre 
udbredelsesproces uanset hvilken strategi for teknisk understøttelse, der forfølges. 
Princippet dikterer derudover en række skærpede krav til sikkerhedsmodellen og 

adgangskrav til løsningerne (se senere afsnit). 
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Princip 2: Teknisk sammenhæng til regional og fællesoffentlig 

sundhedsdatainfrastruktur og offentlige strategier for sundhedsdigitalisering 

Baggrund 

Den tekniske infrastruktur for PRO-løsninger skal naturligvis hænge sammen med den 
fællesoffentlige sundhedsdatainfrastruktur og driften af denne. Især skal der være 
sammenhæng med de regionale og fællesoffentlige strategier på sundhedsområdet, 

herunder såvel ”Sammenhængende og ensartede digitale muligheder” som ”Digitalisering 
med Effekt” og ”Strategi for Digital Velfærd”. 

Der skal så vidt muligt tilstræbes en teknisk arkitektur, hvor integrationer ikke skal ske på 
begge sider af integrationssnitfladen fra system til system. Standardiserede snitflader vil 

kunne sikre dette. 

Hvis en åben infrastruktur baseret på standardiserede snitflader tilvejebringes, kan der 
tillades mindre, lokale PRO-udrulninger med mindre grad af topstyring samtidig med, at 
infrastrukturen sikrer interoperabilitet og ensartethed. Dette kan give lokale afdelinger 

mulighed for at forfølge specifikke gevinstrealiseringer, fx i alternative løsninger og alternativ 
brug af PRO. Hvis lokale muligheder for gevinster retfærdiggør implementering af 
nye/specifikke PRO-systemer eller funktionalitet, skal den fællesoffentlige infrastruktur kunne 

understøtte dette - så længe det ikke modstrider den nationale gevinstrealisering. Som en del 
af princippet om sammenhæng til de regionale og fællesoffentlige infrastrukturkomponenter 
og offentlige strategier inkluderes tillige et krav om overholdelsen af obligatoriske standarder 

på området, og et krav om en orientering mod anbefalede standarder på området. 

Konsekvens 

Den nationale udbredelse kan med fordel tage udgangspunkt i en specifik og eksisterende 
løsning som standardvalget, men grundet den relativt begrænsede kompleksitet i de rent 

tekniske aspekter af PRO-løsningerne, er der ikke grundlag for at låse alle afdelinger til en og 
samme system og leverandør. Et krav om sammenhæng til den regionale og fællesoffentlige 
infrastruktur og offentlige strategier sikrer netop grundlaget for denne mangfoldighed i 

system- og leverandørvalget, men uden at hindre udrulningen af eksisterende løsninger på 
det danske marked (se i sammenhold med princip 3). 

Hvis videre udbredelse af PRO centreres omkring en udrulning af Ambuflex, vil det som følge 
af ovenstående være naturligt, at løsningen indarbejdes i den eksisterende fælles 

infrastruktur for sundhedsdigitalisering i regionalt og fællesoffentligt regi via eks. NSP på linje 
med fx FMK5. Alternativt kan Ambuflex indgå som en af flere datakilder i en større 
sammenhængende arkitektur for deling af data mellem systemer og aktører som skitseret i 

scenarie 2. 

Referencerammen for krav til de anvendte PRO-løsninger er derudover under konstant 
udvikling grundet de parallelle aktiviteter for videreudvikling af både strategier og 
fællesoffentlige infrastrukturkomponenter og udpegede standarder på området. Det betyder 

følgelig, at de anvendte PRO-løsninger derfor løbende skal afstemmes og tilpasses efter 
aftale mellem parterne, herunder en aftale om både omfang af krav og tidsperspektivet for 
rettidig implementering. 

 

                                                      
5 Der tænkes her på sigt en udstilling (eller udvidelse) af dokumentdelingsservicen til udveksling af fx en dansk profilering af 

HL7 spørgeskemastandarden. Afventer igangværende af i MedCom. 
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Princip 3: National udbredelse starter 1. januar 2016 med krav om deling af 

data 

Baggrund 

Ambitionen om at udnytte det eksisterende momentum i brugen af PRO-løsninger som 
springbræt til at opnå en national udbredelse tilsiger, at en national udbredelse af PRO med 
mulighed for deling af data på tværs igangsættes inden for en overskuelig 

planlægningshorisont. For ikke at miste fremdrift i forhold til denne ambition kan det med 
fordel overvejes at se på, om nogle af de eksisterende løsninger til teknisk understøttelse af 
PRO vil kunne indgå som helt eller delvist grundlag til teknisk understøttelse af den nationale 

udbredelse af PRO. 

Det må dog forventes, at genbrug af eksisterende løsninger i større skala fordrer en vis 
modning og videreudvikling ikke mindst i relation til den organisatoriske kontekst hvori disse 
løsninger indgår. Her vil det være særligt vigtigt at sikre, at knowhow til brug for 

videreudvikling og support deles på tværs af de organisatoriske rammer, der måtte blive 
etableret som følge af denne modning. 

Tilsvarende vil det være af afgørende betydning, at de eksisterende løsninger, som man 
måtte ønske at lade indgå i grundlaget for den tekniske understøttelse af en national 

udbredelse af PRO kan bringes til at overholde et integrationskrav i form af deling af data 
med den offentlige sundhedsdatainfrastruktur. Det vil sige, at data skal kunne deles med 
andre systemer efter behov. Det gælder allerede for mindst én af de i dag anvendte 

løsninger, at den kan dele data med andre systemer og kravet forventes således at være en 
mindre udfordring, såfremt man vælger at lade denne løsning udgøre grundlaget for den 
tekniske understøttelse af en national udbredelse af PRO i den indledende fase. 

Konsekvens 

Genbrugen af eksisterende erfaringer skal ske med fokus på at reducere 
personafhængigheden i det nuværende setup. 

I forhold til princip 2 skal der sideløbende med udbredelsen ske en modning af den 
fællesoffentlige infrastruktur, så det på længere sigt er muligt at tilvejebringe et stadigt større 

sammenhængende setup snarere end en platform baseret på en ene-leverandør-løsning. 
Samtidigt skal udbredelsen kunne påbegyndes uden behov for at afvente udvikling af den 
endelige rammeinfrastruktur, idet der kan indbygges et infrastrukturelt 'sporskifte' på 

mellemlang sigt (se i sammenhold med princip 2). 

Det vil trods muligheden for et senere infrastrukturelt sporskifte være et krav, at løsningerne 
som anvendes fra 1. januar 2016 i en national udbredelse enten automatisk, semi-
automatisk eller som minimum efter forespørgsel manuelt kan dele data med enten regionale 

og nationale databaser samt systemer anvendt på området. Den valgte model for deling af 
data behøver dog ikke fra 1. januar 2016 at overholde alle aspekter defineret af fx 
referencearkitekturer for deling af data eller efterleve alle udpegede standarder på området.6 

Det anbefales derimod, at det for hver enkelt løsning, der bringes i anvendelse til teknisk 

understøttelse af PRO dokumenteres, hvordan den specifikke løsning efter et mellem 
parterne aftalt tidsrum bringes til at efterleve og overholde enten obligatoriske krav og 
integrationer, eller efter aftale, relaterede anbefalede standardkrav og brug af andre 

fællesoffentlige infrastrukturkomponenter.  

                                                      
6 Eksempler på krav til løsningerne er fx brug af standarder specificeret og referencearkitekturer udarbejdet af NSI samt krav til 

brug af fællesoffentlige komponenter fastsat af regionernes arkitekturråd. 
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De aktuelle krav til potentielle integrationer, brug af fællesoffentlige infrastrukturkomponenter 
og overholdelse af standarder på området, der på et vilkårligt tidspunkt er gældende, må 
nødvendigvis koordineres og specificeres i fællesskab af fx regionernes arkitekturråd, NSI og 

andre aktører på området for arkitekturprincipper, arkitekturstrategier og standardarbejde 
generelt. Denne fælles referenceramme, og den løbende videreudvikling, bliver derfor et 
parallelt spor til den senere beskrevne overordnede udviklingsvej for en national udbredelse 

af PRO-løsninger.  
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I dette kapitel nedbrydes løsningsscenarierne i en række tekniske 
komponenter og attributter, så fordele, ulemper og integrationsbehov kan 
vurderes i lyset af disse. 

Generelt bemærkes det, at det ikke er de tekniske aspekter, som anses for at 
være hovedproblematikker for den videre udbredelse af PRO, idet de 
væsentligste identificerede barrierer relaterer sig til spørgsmål, som på et 
overordnet niveau er ens for de tre scenarier. 

3.1 Skabelon for den tekniske uddybning af 
løsningsscenarierne 

I det følgende vil de tre løsningsscenarier blive beskrevet ud fra følgende overordnede skabelon. Det 
skal dog noteres, at det ikke har været muligt at fremskaffe og beskrive alle attributter for alle 
identificerede løsninger på enten det nationale eller internationale marked. 

Dette kapitel er derudover ikke ment som en højdetaljeret gennemgang af de tekniske karakteristika 
for de enkelte løsninger, men fremstiller derimod et detailniveau tilstrækkelig for en applicering af de 
tidligere beskrevne arkitekturprincipper.  

 

Titel Indhold 

Komponenter  De korte beskrivelser af de centrale komponenter, som udgør den(de) respektive 
løsning(er) 

Arkitektur  Konceptuelt arkitekturdiagram for den(de) respektive løsning(er) 

Attributter  En kort beskrivelse af den(de) respektive løsning(er) ud fra følgende udvalgte 
attributter: 

• Persistens 

• Sikkerhed 

• Usability 

• Infrastrukturel interoperabilitet 

• Andet 

3 DE TRE LØSNINGS-
SCENARIER 
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3.2 Udrulning af eksisterende løsninger i DK 
I dette scenarie tages der udgangspunkt i Ambuflex/VestKronik som et konkret eksempel på de 
eksisterende systemer i forhold til klinisk brug af PRO, hvor erfaringerne er veldokumenterede via 
rækken af VestKronik projekter.  

Ambuflex vurderes at være det mest oplagte eksempel på en eksisterende løsning blandt kliniske 
systemer, der håndterer PRO på patientniveau blandt andet fordi det indeholder backend-
komponenter for samtlige identificerede behov.  

Driften af VestKronik er fra sommeren 2014 samlet på én server i Region Midtjyllands serverpark. 
Region Midtjyllands it-afdeling (RM-it) har ansvaret for driften af den fysiske server og netværket, 
mens VestKronik har ansvaret for softwaren. Der er fra Region Midtjylland givet en bevilling til og med 
2015 på ét årsværk til beskæftigelse af en dedikeret systemudvikler på løsningen således, at der i alt 
er 1,5 årsværk til vedligehold og videreudvikling af løsningen. 

Den organisatoriske modenhed er præget af en vis personafhængighed, og setup’et skal yderligere 
modnes for at bære en national udrulning, som ikke i samme grad er båret af goodwill, personlige 
relationer og lokal efterspørgsel efter løsningen.  

Komponenter 

VestKronik systemet består af generelle moduler, der gør det muligt at konfigurere konkrete 
spørgeskemaløsninger og projekter for et givent ambulatorium. Basis for systemet er en standard web 
server løsning med selvindeholdt persistering af data via en PHP/MySQL platform. 

Ambuflex er en overbygning på projektadministrations-/spørgeskemasystemet, som giver algoritmer 
og anden funktionalitet til klinisk beslutningsstøtte på baggrund af spørgeskemabesvarelserne. Al 
skemaadministration er samlet på én server-applikation, hvor den samme bagvedliggende kodebase 
styrer alle projekter, uagtet at dataindsamlingsgrænsefladen set fra patientens side fremtræder 
diagnosegruppespecifik. Projekter administreres via konfigurationssider med projekt-specifikke 
tabeller for hvert projekt: én for patienter og én for resultater. 

Projekterne deler al datalogistik, herunder spørgsmål/skalaer og spørgeskemasider, web-besvarelse, 
udsendelse af e-mails og SMS, papirskema-generering, OCR/OMR, og dataimport/eksport. Nyt eget-
udviklet OCR/OMR system er udset til at afløse nuværende OCR-program, FormStorm, i 
konverteringen af papirspørgeskemabesvarelser til digitale data.  

CE-mærkning og godkendelse som medicinsk udstyr er under planlægning, men endnu ikke 
påbegyndt. Processen finansieres af RM's center for telemedicin, og er tidsmæssigt estimeret til 1 år. 

VestKronik overvejer i skrivende stund om løsningen kan stilles til rådighed via en Open Source-
licens. 

Arkitektur 

VestKronik/Ambuflex er 'selvindeholdt'/monolitisk, idet systemet fungerer uafhængigt af andre 
systemer og er centreret om sin egen, dedikerede database uden integration med andre databaser 
eller service infrastruktur. I systemets web-lag er foretaget en række koblinger til andre systemer, som 
vist i diagrammet herunder, se Figur 1. 
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Figur 1: Logisk arkitektur for AmbuFlex, kilde, se www.ambuflex.dk 

Attributter 

VestKronik/Ambuflex kan karakteriseres ved: 

Persistens 

Det nuværende system er en dedikeret løsning med selvstændig og isoleret persistering af data i en 
MySQL database. VestKronik afventer p.t. svar fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, om 
hvorvidt PRO-data er at opfatte som journaldata, men VestKronik opfylder under alle omstændigheder 
sundhedslovens krav om logningspligt. 

Sikkerhed 

Systemet lever op til Datatilsynets bestemmelser om håndtering af personhenførbare forskningsdata, 
og er godkendt via Region Midtjyllands paraply-godkendelse. 

Adgangskontrol foretages ved hjælp af et tildelt brugernavn og password samt ved kontrol på ip-
adresse. Personhenførbare data (CPR, navn, adresse, telefon, e-mail) lagres krypteret i en separat 
tabel og kan kun tilgås med et second-level password. Patienter identificeres internt og i 
spørgeskemaer ved et løbenummer samt et redundans-bogstav (fx LCK14637). Ved ibrugtagning af 
AmbuFlex indførtes påkrævet logning af brugeres dataadgang på CPR-niveau. Aktuelt, ultimo 2014, 
overholder Ambuflex ikke alle aspekter som beskrevet i referencearkitekturen for 
informationssikkerhed udarbejdet af NSI, dette er dog ikke påkrævet for nu. Flere aspekter i 
referencearkitekturen vil dog betyde tilpasninger i løsningen ved en national udbredelse, herunder fx 
hvis driften forsætter hos Region Midt og systemet anvendes inden for flere separate organisationer 
på tværs af regionerne. I det tilfælde skal der sikres skærpede krav på fx database niveau i relation til 
adgang til data på tværs af organisationer, ensartede login løsninger og sikkerhedsmodeller på tværs 
af de anvendte systemer, etc. 
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Usability 

Usability: Ambuflex betegnes af brugerne som intuitivt at benytte. Kompleksiteten ligger i 
arbejdsgangene i relation til patienten, hvorimod processen med at håndtere grøn/gul/rød på 
brugerfladen er simpel. 

Opsætning af parametre (spørgeskema, tidsplaner, algoritmer mv.) til en ny AmbuFlex kan gøres 
hurtigt, dvs. inden for få dage nogle gange få timer. 

Repetitiv automatiseret mixed-mode PRO-indsamling med VestKronik har præsteret svarprocenter på 
over 90%, hvilket kan ses som en indikation på god brugervenlighed.  

Infrastrukturel interoperabilitet 

Integration med VestKronik/Ambuflex skal ske fra system til system, og på begge sider af 
integrationssnitfladen.  

For tiden overholder Ambuflex ikke referencearkitekturen for opsamling af helbredsdata hos patienten. 
Ambuflex kan videreudvikles, så de registrerede PRO-data udstilles som HL7-CDA dokumenter via 
NSP, hvormed Ambuflex kan fungere som datakilde i henhold til referencearkitekturen. Hvis Ambuflex 
også skal kunne håndtere PRO-data fra andre datakilder, kræves en større ombrydning af systemet. 

Ambuflex er under udvikling til integration med NemID og sundhed.dk (delvis integreret). Senere vil 
Ambuflex kunne tilpasses til at gøre brug af komponenter såsom NemSMS og Digital Post. I det 
omfang PRO-data omfatter medicinindtag, bør der generelt integreres til FMK. PRO-data fra Ambuflex 
kan søges udstillet via NSP. Ambuflex data er tilgængeligt fra Midt-EPJ via trykknap-integration (også 
kaldet ‘Margueritten’). Det forventes at data generelt tilgængeliggøres og implementeres, og er 
allerede udført for integrationen til Region Midt EPJ, via brug af sikker browser opstart, og brug af 
tilhørende sikkerhedsservices på NSP'en. 

Andet 

VestKroniks status som ene-udvikler af Ambuflex kan give mindre fleksibilitet eksempelvis i forhold til 
udvikling af særligt tilpassede løsninger, ligesom der kan være flaskehalse i udrulningen, grundet 
afhængighed til samme serviceleverandør/personkreds (dog ikke prohibitivt). 

Udvikling sker p.t. i et lukket driftsmiljø, hvor koden primært testes, men der er en proces i gang for at 
etablere en mere strømlinet test og deployment proces på en test-server m.v. (Continuous Integration) 

Nogle tilpasninger bør ske for at kunne bære videre opskalering eksempelvis i forhold til at kunne 
håndtere flere Ambuflex-instanser på samme IP-adresse. Ligeledes skal der etableres en mere 
formaliseret supportstruktur, hvor tekniske spørgsmål og change requests i dag primært 
kommunikeres ad hoc - eksempelvis som i projekterne under Kræftens Bekæmpelse, hvor det er den 
lokale projektleders ansvar at følge til dørs. 

MedCom har fået til opgave at implementere en profileringsproces for HL7-standarder for PRO, hvor 
Ambuflex og en række af sundhedsvæsenets parter indgår i arbejdet. 

 

3.3 Udbredelse via komponenter på fællesoffentlig 
infrastruktur 

I dette scenarie tages der udgangspunkt i en national udbredelse af PRO ved enten direkte eller 
indirekte at inddrage og udnytte allerede implementerede samt planlagte fællesoffentlige 
infrastrukturkomponenter. 

NSI's referencearkitekturer for blandt andre opsamling af helbredsdata hos borgeren og deling af 
dokumenter og billeder beskriver på et overordnet plan dele af en fællesoffentlig infrastruktur. De 
samlede retningslinjer, som udstukket af referencearkitekturerne, samt relaterede retningslinjer og 
arkitekturprincipper forbindelse med udbredelse af telemedicin udstukket af RITA (Regionernes 
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Arkitektur Råd), gør det muligt at opstille en række interoperable løsninger, hvor data kan opsamles 
fra forskelligartede 'datakilder' og udstilles på standardiserede snitflade. Dette muliggør yderligere at 
integration med eksempelvis fagsystemer som fx EPJ, EOJ, sundhed.dk kun skal foretages én gang. 

PRO-data (især ePRO-data) kan for en klinisk anvendelse opfattes som telemedicinsk brug, idet 
besvarelsen af spørgeskemaer principielt kan opfattes på linje med andre former for selvmonitorering 
såsom måling af blodtryk eller andre vitale parametre, samt direkte brug af spørgeskemaer i en 
telemedicinsk kontekst. I den videre udbredelse af PRO kan man derfor genbruge de specifikke 
erfaringer fra demonstrationsprojekter og tekniske afprøvninger på det telemedicinske felt, herunder 
fra storskalaprojekterne KIH og TeleCare Nord. 

Følges en tilsvarende arkitektur og dataudvekslingsmodel som for storskalaprojekterne kan der gives 
en fleksibilitet i forhold til at persistere PRO-data lokalt eller centralt efter behov, så længe data er 
indekseret. Ligeledes opnås mulighed for enkeltvis indkøb og implementering af lokale og centrale 
PRO-projekter, hvis dette krav er til stede. 

Komponenter 

KIH og TeleCareNord projekterne kan bruges som eksempler på et system, der delvist opfylder 
referencearkitekturerne fra NSI. Systemkomplekst anvendt i projekterne består af: 

1. Målingskilder, fx brug af saturations-, blodtryk s-, vægt-, blodsukker- og CTG eller andre 
devices eller input fra manuelt indtastet i brug af  spørgeskemaer 

2. OpenTele Datamonitoreringsklient, som er en Andr oid baseret tablet app 

3. OpenTele Datamonitoreringsplatform, som er en se rverapplikation ansvarlig for opsamling 
og præsentation af de telemedicinske data 

4. KIH Databasen, som er et centralt system på Sund hedsdatanettet, som et nationalt 
opsamlingspunkt af telemedicinske data fra bl.a. Op enTele Datamonitoreringsplatform. 

KIH eksemplet består dermed overvejende af tilsvarende komponenter, som en PRO-løsning ville 
indeholde, og ydermere er den grundlæggende metafor for dynamisk skabelse af brugerflader på 
OpenTele klienten en spørgeskemastruktur. De der dog behov for adskillige, og ikke helt trivielle, 
udvidelse og tilpasninger for en praktisk PRO understøttelse. 

De kliniske arbejdsgange har også en række fællestræk på tværs af PRO og telemedicinsk 
monitorering i KIH, fx vises de indkomne data fra patienternes monitorering i KIH også i et 
oversigtsbillede, hvor rød-gul-grøn markeringer indikerer, om der skal foretages yderligere handlinger 
overfor den enkelte patient. 

Arkitektur 

Modulariseringen/adskillelsen mellem frontend og backend/databasen er med KIH-eksemplet 
illustreret i nedenstående diagram, se Figur 2, som stammer fra KIH projektet. 

Komponenterne navngivet med "Tablet TCN/KIH" og "OpenTele Datamonitoreringsplatform" i 
diagrammet kunne principielt erstattes af en vilkårlig anden telemedicinsk løsning, en modificeret 
Ambuflex løsning, eller en helt tredje kilde til PRO-data. Den nuværende OpenTele løsning kunne 
alternativt tænkes udvidet til at kunne understøtte PRO-funktionalitet, herunder med fx en udvidelse 
med bl.a. beslutningsstøttemotor, -logik og -algoritme. 

KIH-databasens indhold stilles til rådighed for klienter via DGKS og på sigt som HL7 PHMR (Personal 
Healthcare Monitoring Record) dokumenter. Forventeligt i en XDS-baseret infrastruktur. KIH-
databasen kunne med fordel "funktionelt duplikeres" eller udvides i den nuværende form og driftsetup 
til at kunne understøtte opsamling og deling af PRO-data.  
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Figur 2 Konceptuel arkitektur for OpenTele og dets økosystem. 

 

Attributter 

Der findes ikke p.t. en færdig løsning til at rulle ud for scenarie 2, men flere udviklingsaktiviteter 
konvergerer imod denne overordnede løsningsmodel. 

I nedenstående beskrivelser af attributter er det dermed forsøgt at inddrage både nuværende 
komponenter og forventninger til resultaterne af igangværende udvikling. 

Persistens 

PRO-data ville skulle indekseres via IHE-XDS iflg. referencearkitekturen for deling af dokumenter i 
sundhedsvæsenet. Med indekseringen bliver det af mindre betydning, hvor data lagres  fysisk, hvilket 
stadig kan ske i specifikke databaser (som i VestKronik) eller i centrale databaser, som KIH databasen 
eller EPJ.  

Der er mulighed for både at etablere regionale opsamlingsdatabaser samt tværregionale/statslige 
opsamlingsdatabaser. 

Sikkerhed 

Udvikling af integration til og af services på NSP’en, omfattende generiske PRO-samtykkeservices og 
behandlerrelation, er i proces. Investeringer i profileringsarbejdet angående HL7 og XDS og modning 
af infrastrukturen kan dog vise sig nødvendigt, da der kun findes få andre områder, der benytter 
lignende infrastruktur - eksempelvis det interregionale billedeindeks. 

Adgang til KIH databasens indhold håndteres p.t. ved brug af eksisterende sikkerhedsløsninger, f.eks. 
baseret på sundhedsfaglige medarbejdercertifikater. 
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Usability 

Løs kobling mellem klient og backend giver fleksibilitet i valg af front-ends til forskellige formål og 
brugere. Det inkluderer både valg af enhed/device samt teknologien, som udgør selve frontenden. 

Et mindre antal eksisterende løsninger inden for telemedicin og front-ends giver mulighed for ‘mixed 
mode’, men der er mulighed for at sammensætte delløsninger for PRO og for ePRO fra forskellige 
leverandører i samme løsningsopsætning. Dette kræver dog både videreudvikling og konkret 
afprøvning i praksis. 

Infrastrukturel interoperabilitet 

I regi af Digitalisering med Effekt og Strategi for digital velfærd pågår en række projekter ang. 
fællesoffentlig infrastruktur (især omkring NSP), og PRO vil skrive sig ind i denne ‘projekt-familie’. 
Åbne snitflader til fællesoffentlig infrastruktur skaber et solidt grundlag for en bottom-up tilgang med 
gradvis inklusion af lokale projekter. Fleksibiliteten af frontends tillader en varieret og stærkt tilpasset 
udbredelse for behandlingsområder og/eller region. 

OpenTele er Open Source, men er p.t. udelukkende udviklet af én leverandør (Silverbullet). 
Governance for OpenTele er placeret hos Stiftelsen for Softwarebaserede SundhedsServices, 4S. 

MedCom er ansvarlige for KIH databasen, og dens finansiering er sikret i 2015 og frem via budgettet 
for sundhedsdatanettet. 

Andet 

Det er vigtigt at notere, at det er nødvendigt at fokusere på særlig mitigering af de omfattende 
koordineringsaktiviteter, som en implementering ville blive mødt af, grundet de mange afhængigheder 
til andre projekter/initiativer. 

En PRO-implementeringsstrategi byggende på dette fællesoffentlige arbejde vil blive front-løber på en 
række områder, bl.a. visning og udtrækning af PRO-data fra HL7-datakilder. 

Overlappet med kørende digitaliseringsspor er en styrke (større chance for genanvendelige systemer) 
og samtidigt en ulempe (risiko for tidsmæssige forsinkelser og potentielle mere politisk forankrede 
forhandlinger). 

Derudover kræves skærpet opmærksomhed på driften af fællesoffentlig infrastruktur, fx NSP. 

 

3.4 Udbredelse af internationale løsninger 
Indeværende afsnit er i dets struktur lig de to foregående afsnit, men grundet det store antal af 
systemer, i kategorien internationale løsninger og systemer, er detaljeniveauet for de enkelte 
løsninger og systemer følgelig beskrevet på et højere abstraktionsniveau. 

Ved en overordnet gennemgang af det internationale marked fremstår det tydeligt, at der eksisterer en 
lang række velafprøvede og teknisk modne internationale systemer, som enten delvis, via moduler i et 
større systemkompleks, eller via dedikerede løsninger understøtter PRO.7 Derudover spænder de 
konkrete anvendelsesscenarier vidt, hvilket gælder i relation til både behandlingsområder såvel som 
de primære kliniske formål. 

Særlig i USA og i UK er brugen af PRO meget udbredt, og har været det i en lang årrække, dog først 
og fremmest på gruppeniveau, og derudover heller ikke med henblik på screening for (unødvendige) 
konsultationer på patientniveau og for det enkelte individ.  

                                                      
7 PRO benævnes ‘PROM’ på engelsk. 
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For størstedelen af systemerne er screeningsaspektet primært anvendt i relation til fx screening af 
patientens generelle sundhedstilstand og associerede risici, geriatriske udredninger, symptomer på 
depression, patientudvælgelse til forsøg og til identifikation af hidtil ubehandlede sygdomme.8  

Der findes yderligere eksempler på en bred vifte af PRO-typer, herunder papir, talegenkendelse, 
ambulatoriePRO, ePRO, telePRO samt en kombination af disse. Interessant nok fraråder det 
amerikanske ISPOR Health Science Policy Council brug af mixed mode i forskningsprojekter pga. 
risiko for fejlkilder, men hvor en række andre aktører blot understreger behovet for en særlig 
opmærksomhed og eksplicit stillingstagen, hvis mixed mode anvendes.9 

Blandt de identificerede systemer findes der dog et mindre antal udvalgte løsninger, som allerede nu 
eller på sigt vil være relevante i en dansk kontekst og for denne analyses fokusområde samt 
specifikke PRO-behov. 

Komponenter (eksempler) 

Her fremtrækkes tre konkrete eksempler på PRO-systemer, som illustrerer mangfoldigheden blandt de 
forskellige løsninger. 

– Epic MyChart er en patientportal applikation, som skal implementeres sammen med Epic EPJ 
produkter til eksempelvis ambulant behandling (EpicCare Ambulatory) eller indlagte patienter 
(EpicCare Inpatient). Det er kritisk at understrege at MyChart ikke er et standalone system, og 
derfor skal integrations til Epic's andre systemmoduler for en fuld udnyttelse af funktionaliteten. 

– National Health Service har siden 2009 arbejdet målrettet med PRO på nationalt niveau, dog 
primært inden for fire områder, hofte- og knæoperationer, lyskebrok, åreknuder. Dertil skal det 
noteres, at data for disse områder fortsat (med få undtagelser) indsamles via papirformularer, 
som dog efterfølgende behandles manuelt eller delvis elektronisk og lagres i nationale 
databaser. Der er dog gennemført større prototyper for understøttelsen af indsamling af PRO 
via cloud baserede løsninger. 

– PatientsLikeMe’s Open Research Exchange (ORE) er en åben platform, på hvilken man kan 
udvikle og validere PRO-spørgeskemaer samt dele PRO-resultater i sammenhæng med 
PatientsLikeMe's mission om at sætte fokus på patienternes oplevelse af sygdom og 
behandling.  

Grundet Region H og Region SJ's indgåede samarbejde med Epic, er især MyChart en relevant 
kandidat til udbredelse af PRO (i disse regioner). Patient-Centered Outcomes Research Institute 
(PCORI) fokuserer på at opfylde deres mandat gennem patient centreret resultatforskning, og en af 
deres seneste rapporter indeholder en række casestudier, som viser, hvordan forskellige 
organisationer bruger Epic platformen til at indsamle og analysere PRO-data (se fodnote 1). 

Dertil skal det noteres, at flertallet af PRO- og ePRO-løsninger i USA (og delvis UK) er udviklet ‘in 
house’, og ofte med stærke bindinger til større EPJ systemer, hvilket gør det vanskeligt, og i nogen 
tilfælde er helt prohibitivt, for en dansk tilpasning uden implementering af det omkringliggende eller 
tilknyttede EPJ system. PatientsLikeMe-eksemplet illustrerer den – som oftest – tætte kobling mellem 
løsningen (web-baseret) og serviceprovideren (PatientsLikeMe-portalen). 

                                                      
8 Advances in the Use of Patient Reported Outcome Measures in Electronic Health Records - Including Case 
Studies, November 7, 2013; Provisional Monthly Patient Reported Outcome Measures (PROMs) in England - A 
guide to PROMs methodology, 2013;  
9 Logistics of collecting patient-reported outcomes (PROs) in clinical practice: an overview and practical 
examples, 2009; Review of Electronic Patient-Reported Outcomes Systems Used in Cancer Clinical Care, 2014; 
http://www.nhs.uk/NHSEngland/thenhs/records/proms/Pages/statistics.aspx, 2014; 
http://www.england.nhs.uk/statistics/statistical-work-areas/proms/, 2014 
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Arkitektur (eksempler) 

Det gælder for flere af de identificerede løsninger til indsamling af PRO, at de synes at understøtte 
genbrug af allerede indsamlede PRO-data på tværs af flere løsninger, således at data kun skal 
opsamles én gang, hvorefter resultaterne kan anvendes til flere formål.  

Derfor refererer flere aktører til Wu's10 konceptuelle systemarkitektur, som i USA har vist sig nyttig i 
relation til at hjælpe med at forstå og guide standardiseringen på markedet. Standardiseringen vil give 
mulighed for data af højere kvalitet og genbrugelige målinger på tværs af kliniske, kvalitetsforbedring 
og forskningsmål. Den konceptuelle systemarkitektur har mange ligheder med principper og det 
gennemgående ønske for et mere sammenhængende sundhedsvæsen, som beskrevet i 
referencearkitekturerne udarbejdet af NSI. Arkitekturen skal derfor ikke betragtes som en "konkurrent" 
eller erstatning, men blot som et udtryk for en lignende arkitektur, løs kobling og et centralt ønske om 
deling af data på tværs af systemer. 

Figur 3 illustrerer, hvordan adskillige af de identificerede systemer opsamler og lagrer PRO-data i en 
række forskellige "data repositories", fx gennem større EPJ system kompleksers patient portaler (fx 
MyChart), gennem dedikerede patient portaler (fx Microsoft HealthVault), gennem dedikerede PRO-
værktøjer (fx Cleveland Clinic Knowledge Program, PatientViewpoint, og andre kommercielle PRO-
systemer), digitaliserede data for papirbaseret PRO-opsamling samt fra rent forskningsbaserede 
systemer. 

 

Figur 3 Konceptuel arkitektur for indsamling af PRO-data på tværs af flere systemer (se fodnote 10). 

Referencearkitekturerne udarbejdet af NSI baserer sig i høj grad på åbne og internationale standarder 
fra bl.a. HL7, IHE og Continua Health Alliance. Det viser sig, men er ikke fuldt ud verificeret, at flere af 

                                                      
10 Wu AW, Kharrazi H, Boulware LE, Snyder CF. J Clinical Epidemiol, 2013 
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de større og mere modne systemer internationalt tilsvarende baserer sig på et udvalg af disse 
standarder. Systemerne vil dog under alle omstændigheder skulle tilpasses en dansk profilering af de 
internationale standarder.  

Nye PRO-systemer, som søsættes i Danmark uden forudgående kobling til eksisterende database, vil 
skulle tilkobles den eksisterende infrastruktur, som bl.a. beskrevet i referencearkitekturerne fra NSI, 
som derved tillader flere kilder af PRO-data. 

Attributter (eksempler) 

Persistens 

Epic eksemplet viser, at PRO-data kan lagresi EPJ fremfor i en dedikeret database. Flertallet af (de 
primært amerikanske) EPJ systemer har mulighed for at tilbyde PRO-funktionalitet, som vist i skemaet 
herunder11. 

 

EPJ System Patient Portal Type Konfigurérbar 

Allscripts [Sunrise] Patient Portal Kommerciel Ja - via Microsoft HealthVault 

Cerner Cerner Patient Portal Kommerciel Ja - begrænset til bestemte 
variabler / ingen brugerdefineret 
spørgeskemaintegration 

eClinicalWorks Patient Portal Kommerciel Ja - begrænset til bestemte 
variabler / ingen brugerdefineret 
spørgeskemaintegration 

Epic MyChart Kommerciel Ja - omfatter brugerdefinerede 
spørgeskemaintegration 

GE Centricity Patient Portal Kommerciel Ja - omfatter brugerdefinerede 
spørgeskemaintegration 

Meditech Patient and Consumer Health Kommerciel Nej 

NextGen Patient Portal Kommerciel Ja - begrænset til bestemte 
variabler / ingen brugerdefineret 

spørgeskemaintegration 

OpenMRS PHR Module Enhancement Open Source Ja - kan fuldt tilpasses med ny 
spørgeskemaer og yderligere 
funktionalitet 

Practice Fussion PHR Kommerciel Nej 

Siemens MobileMD Patient Portal Kommerciel Nej 

VistA My Health-e-Vet Offentlig Ja - kan fuldt tilpasses med ny 
spørgeskemaer og yderligere 
funktionalitet 

                                                      
11 Measure Once, Cut Twice – Adding Patient-Reported Outcome Measures to the Electronic Health Record for 
Comparative Effectiveness Research, 2014. 
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WebChart WebChart PHR Kommerciel Nej 

 

For de systemer, som ikke integrerer direkte til et EPJ system, lagres data enten direkte i løsningens 
egen centrale database, tilknyttede kliniske databaser eller forskningsdatabaser eller i database 
tilknyttet diverse patient portaler.  

Sikkerhed 

Epic eksemplet vil håndtere datasikkerhed intergralt i EPJ løsningen, men som tidligere nævnt kræver 
brugen af Epic's MyChart implementering og brug af Epic tilknyttede EPJ moduler.   

For web-portal løsninger som PatientsLikeMe kan ligge nogle barrierer i dansk/EU lovgivning, fx i 
forhold til datalagring indenfor EUs grænser eller i forhold til audit. Dette gælder ligeledes dedikerede 
PRO-løsninger, hvor deres databaser er realiseret ved brug af offentlige cloud baserede platforme (fx 
Google Cloud, Amazon Cloud, etc.). 

Generelt varierer sikkerheden meget i relation til de identificerede løsninger, hvor flertallet dog 
implementerer sikker login (i varierende grad), men hvor et mindre antal ligeledes implementerer fuld 
kryptering af alle dataudvekslinger, og få systemer implementerer direkte mekanismer til at beskytte 
udvalgte personfølsomme data.12 

For en række af de systemer, som integrerer til EPJ systemer, men ikke er del af et EPJ system, er 
der ofte for den enkelte sundhedsprofessionelle adgang til alle patienters data via en "need-to-know" 
tilgang efter login. Det skal derfor sikres, hvordan man beskytter og begrænser de data, der udveksles 
fra fx de dedikerede PRO-systemer eller Patient Portaler, da flere af disse tillader personlige data, 
som ikke nødvendigvis oprindelig var tiltænkt delt. 

Det er vigtigt at understrege, at ud fra et sikkerhedsperspektiv samt et ønske om overholdelse af 
standarder og brug af fællesoffentlige infrastrukturkomponenter, så skal det stilles de samme krav til fx 
en udrulning af AmbuFlex som til en udrulning af et givent internationalt system. De er ikke meningen, 
at de skal behandles forskelligt, med undtagelse af, hvornår de ud fra et mellem parterne aftale- og 
tidsperspektiv overholder hvad og hvordan. 

Usability 

Sproglig oversættelse af brugerflader m.m. vurderes ikke at udgøre nogen kompleks opgave. Dansk 
oversættelse af internationalt validerede spørgeskemaer er en PRO-specifik problematik, som er 
fælles for alle 3 løsningsscenarier. 

En gennemgående udfordring, som flertallet af de identificerede løsninger understreger, i relation til 
brugervenlighed og sikring af en høj værdi i brug, er integration til relaterede systemer anvendt i 
hverdagen.  

Denne integration samt yderligere funktionalitet sikrer bl.a. et workflow for både patient og kliniker, 
som forhindrer dobbeltindtastninger, undgår skift mellem flere systemer og gentagne login aktiviteter 
samt for de sundhedsprofessionelle en understøttelse af en aktiv beslutningsstøtte. 

Infrastrukturel interoperabilitet 

Hvis der tages udgangspunkt i en eller flere af de internationale systemer, vil disse skulle tilpasses 
danske forhold og infrastrukturer (samt legacy-systemer), hvis de ikke skal komme til at udgøre ‘siloer’ 
i systemlandskabet. 

                                                      
12 Se eksempelvis Advances in the Use of Patient Reported Outcome Measures in Electronic Health Records Including Case 

Studies, November 7, 2013. 
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Mange af de identificerede systemer overholder aktuelt ikke de standarder, som er udpeget af 
referencearkitekturen for opsamling af helbredsdata hos patienten. Flere af disse systemer kan dog 
videreudvikles, så de registrerede PRO-data udstilles som fx HL7-CDA dokumenter via NSP13, 
hvormed de kan fungere som datakilde i henhold til referencearkitekturen. Flere af de identificerede 
systemer anvender allerede dele af HL7-standarden. 

Flertallet af de internationale modne systemer er dele af større systemkomplekser og under strenge 
kommercielle forhold. Disse forhold kan være en stor barriere, i termer af ressourcer og tid for en 
dansk tilpasning. 

For en stadig større sammenhæng til eksisterende fællesoffentlige systemer skal de internationale 
systemer endvidere udvides med integration med NemID og evt. sundhed.dk. Senere vil systemerne 
kunne tilpasses til at gøre brug af komponenter såsom NemSMS og Digital Post. I det omfang at 
PRO-data omfatter medicinindtag, bør der generelt integreres til FMK. PRO-data fra de dedikerede 
PRO-systemer og fra patientportaler kan søges udstillet via NSP. Som allerede nævnt under 
sikkerhed skal internationale systemer og en udrulning af eksisterende danske systemer overordnet 
betragtes og behandles ens ud fra et interoperabilitetsperspektiv. 

                                                      
13 Der tænkes her på sigt en udstilling (eller udvidelse) af dokumentdelingsservicen til udveksling af fx en dansk profilering af 

HL7 spørgeskemastandarden. Afventer igangværende arbejde i regi af MedCom. 
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Baseret på ovenstående vurdering af løsningsscenarierne udvælges i dette 
afsnit de indholdselementer, som estimeringen af den tekniske 
omkostningsside i den opstillede business case er baseret på. Først 
sammenholdes de tre løsningsscenarier med konsekvenserne for 
arkitekturprincipperne i en overordnet skitseret udviklingsvej. Dernæst 
vurderes behovene for integrationsarbejde som følge af denne udviklingsvej, 
og til sidst omsættes disse resultater til en estimering af de teknisk-relaterede 
omkostninger ved national udbredelse af PRO. 

4.1 Forslag til overordnet udviklingsvej 
Som konsekvens af de valgte arkitekturprincipper og løsningslandskabet beskrevet ved de tre 
løsningsscenarier, indsnævres løsningsrummet i det følgende til én overordnet udviklingsvej. 
Udviklingsvejen gør brug af alle scenarier og principper, som skitseret i tabellen herunder, se Tabel 2. 

Det understreges, at den eksisterende løsning i regi af AmbuFlex på mange områder er velafprøvet og 
kan betragtes som en moden løsning, og den har yderligere allerede dokumenteret en succesfuld 
klinisk anvendelse på mange behandlingsområder. En national udbredelse af PRO vil derfor i 
princippet kunne baseres på denne løsning. Der udestår dog fortsat en række nødvendige 
modningsaktiviteter i relation til den tekniske løsning for de kørende versioner af AmbuFlex, som skal 
gennemføres, før løsningerne ville kunne danne grundlag for en national udbredelse af PRO. Disse 
modningsaktiviteter antages gennemført inden udviklingstrin 1 påbegyndes. 

Der er derfor i det nedenstående omtalt et trin 0, som dog ikke direkte er en del af den overordnede 
udviklingsvej for udbredelsen af PRO på nationalt plan, og som vil skulle gælde for alle typer af 
løsninger tænkt anvendt i dansk regi. 

Det første trin, trin 0, skal først og fremmest sikre et vist niveau af modenhed, teknisk såvel som 
organisatorisk samt sikre at alle funktionelle komponenter af det respektive PRO-system er 
tilgængelige, sikre dokumentation af kliniske erfaringer samt sikre at kravet omkring deling af data er 
opfyldt, som minimum via et dataudtræk på forespørgsel fra de offentlige anvendere af systemet. 

  

4 GRUNDLAG FOR 
VIDERE BEREGNING 
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Udviklingstrin Scenarie Princip 1 Princip 2 Princip 3 

0. Sikring af et 
minimumsniveau for 
modenhed og 
funktionalitet 

(ingen) Løsningen understøtter 
kliniske data på 
patientniveau for de 
udvalgte 

behandlingsområder. 

Ingen direkte krav. Løsningen overholder 
som minimum en 
udtræksmulighed af 
de opsamlede data 

tiltænkt som deling 
med andre systemer. 

1. En opskalering og 
udbredelse af 
eksisterende løsninger 

anvendt i dansk regi 
(fx Ambuflex 
versionerne søsat i 

Region Midtjylland) 

1 Der ses bort fra 
løsninger på 
gruppeniveau. 

Erfaringsbasen bag 

VestKronik/Ambuflex er 
essentiel at inddrage 
uanset valgt løsning. 

Ingen direkte krav. Ambuflex er principielt 
klar til start.  

Udrulningen kan 
påbegyndes uden 

behov for at afvente 
udvikling af den 
endelige 

rammeinfrastruktur. 

2. Gradvis modning af 
eksisterende løsninger 
anvendt i dansk regi 

(Ambuflex eller 
tilpasning af 
telemedicinske 

systemer) 

1,2 Tilpasning af fx tele-
medicinske løsninger vil 
kunne skabe PRO-

funktionalitet på patient 
niveau. 

Videre udrulning af 
PRO-løsninger skal 
indarbejdes i den 

fællesoffentlige 
infrastruktur via fx 
NSP, NemID, etc. 

Genbrug af AmbuFlex 
know-how skal ske på 
en måde, der sikrer 

løbende modning og 
deling af data, 
herunder erfaringer 

med forskellige måder, 
hvorpå dette sker. 

3. Åben, fællesoffentlig 
infrastruktur, der 
støtter op om 

standardiseret brug af 
PRO på tværs af 
forskellige løsninger 

(Ambuflex, 
telemedicinske 
systemer, fx Epic) 

1,2,3 Allerede overholdt qua 
tidligere trin. 

Grundet den relative 
simple kompleksitet i 
de rent tekniske 

aspekter af PRO-
løsninger, er der ikke 
grundlag for at låse 

alle afdelinger til en 
og samme 
system/leverandør, 

så længe de 
overholder aktuelle 
krav og standarder på 

området. 

Allerede overholdt qua 
tidligere trin, men skal 
løbende opdateres til 

de aktuelle krav og 
principper på området. 

Tabel 2: Udviklingsvej realiseret gennem elementer fra alle tre løsningsscenarier og overholdelse af alle tre 

principper. 

Udviklingsvejen tilsiger, at der kan etableres en hurtig start på den nationale udbredelse, samtidig med 
at der ikke på sigt skabes nye 'siloer', som forhindrer genbrug, videreudvikling og nytænkning på tværs 
af det offentlige. 

Dertil kommer som tidligere nævnt en parallel og mere generel udviklingsvej til ovenstående PRO-
relaterede udviklingsvej. Den parallelle og mere generelle udviklingsvej omhandler udelukkende 
udviklingen af den fællesoffentlige referenceramme (som bl.a. beskrevet i princip 2 og 3) for it-
systemer i sundhedsvæsenet, herunder aspekter af denne referenceramme, som er mere specifikke 
for anvendelsen af PRO-systemer. Derfor skal udbredelsen af PRO-løsninger på nationalt plan altid 
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betragtes i samråd og i regi af deres egen overordnede udviklingsvej samt den udviklingen af den 
fælles reference ramme.  

Ved en løbende sammentænkning af de to relaterede udviklingsveje, herunder deres individuelle 
specificerede krav og principper, vil det altid være muligt at vurdere, benchmarke eller score en 
vilkårlig og konkret PRO-løsning op i mod det samlede sæt af krav og principper, for derigennem at 
bestemme, hvorvidt den konkrete løsning er eller ville være anvendelig, eller hvordan og hvornår den 
kunne være anvendelig, i relation til en national udbredelse af PRO. 
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