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PA Consulting Group vurderer, at der med national udbredelse af patient-
rapporterede oplysninger (PRO) for de i analysen udvalgte seks 
behandlingsområder er et samlet nettopotentiale på 101 mio. kr. over en 
periode på fem år, svarende til en nettonutidsværdi på 84 mio. kr. Givet de 
relativt begrænsede kliniske erfaringer på området, er estimatet forbundet med 
en vis usikkerhed. Worst case vurderes til 67 mio. kr., mens best case 
vurderes til 102 mio. kr. Det årlige nettopotentiale ved fuld indfasning af 
business casen er 42 mio. kr. på landsplan. Der er generelt anlagt et 
forsigtighedsprincip i antagelserne i business casen. Endvidere vurderes der 
at være en række positive kvalitative effekter ved national udbredelse af PRO.  
Der vurderes ikke at være nogen afgørende teknologiske eller organisatoriske 
barrierer for at igangsætte en national udbredelse af PRO. Potentialet ved 
PRO vurderes desuden at være højere, hvis en systematisk anvendelse 
udbredes til flere sektorer i sundhedsvæsenet og ses i sammenhæng med 
lignende velfærdsteknologiske tiltag såsom telemedicinsk behandling samt 
sundhedsvæsenets brug af digitale indkaldelser og tilhørende blanketter via 
Digital Post.  

Opdrag og sigte 

Regeringen, KL og Danske Regioner har som led i den fællesoffentlige Strategi for Digital Velfærd 
2013-2020 besluttet, at der skal igangsættes et initiativ om systematisk brug af patientrapporterede 
oplysninger i sundhedsvæsenet - Initiativ 2.2 Bedre brug af patienternes egne oplysninger. Som følge 
af initiativet er der gennemført en analyse af de økonomiske og kvalitetsmæssige potentialer ved 
systematisk anvendelse af patientrapporterede oplysninger inden for udvalgte behandlingsområder. 
Styregruppen for den gennemførte analyse har bestået af Digitaliseringsstyrelsen, Ministeriet for 
Sundhed og Forebyggelse samt Danske Regioner. 

Analysen er gennemført af PA Consulting Group i perioden oktober 2014 til februar 2015 og har på 
baggrund af opdraget taget udgangspunkt i de erfaringer med brug af PRO, der er gjort i regi af 
AmbuFlex-projekterne, som drives af VestKronik, der er en del af Hospitalsenheden Vest i Region 
Midtjylland. Endvidere er der foretaget en omfattende gennemgang af eksisterende RCT-studier 
vedrørende PRO generelt - både nationalt og internationalt. 

HOVEDKONKLUSIONER  
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Analysen har i forlængelse heraf været afgrænset til et fokus på brug af telePRO1 til klinisk 
beslutningsstøtte på landets ambulatorier i forbindelse med vurdering af patienters behov for ambulant 
kontrol og behandlingsjustering. I det følgende dækker betegnelsen 'PRO' systematisk anvendelse af 
telePRO. 

En national udbredelse af PRO vil betyde en omlægning af de kliniske arbejdsgange på berørte 
ambulatorier, som betyder, at patienter kan visiteres til PRO-forløb, hvorefter det er patientens 
indrapportering af oplysninger, der er udgangspunktet for den kliniske vurdering af, hvornår en given 
patient har behov for ambulant kontrol - enten telefonisk eller ved fysisk fremmøde. Det er med andre 
ord en præmis for analysen, at der ikke bookes en tid i ambulatoriet til kontrol af den enkelte patient 
før, der på baggrund af de patientrapporterede oplysninger vurderes at være et behov. 

Analysens konklusioner og hovedresultater 

Analysens hovedkonklusioner er: 

1. Den opstillede business case er positiv med 84 mio. kr. over fem år 

2. Business casens resultat kan være både større og mindre end det estimerede 

3. Væsentlige kvalitative gevinster ved systematisk anvendelse af PRO 

4. Gode kliniske erfaringer på udvalgte områder 

5. Teknisk understøttelse af PRO bør udvikles løbende 

6. Lokal forankring og opbakning er væsentligt i forbindelse med national udbredelse 

7. Mulighed for yderligere kvalitative og økonomiske potentialer 

Den opstillede business case er positiv med 84 mio.  kr. over fem år 

Den opstillede business case for national udbredelse af PRO til seks behandlingsområder er samlet 
set positiv med et akkumuleret nettopotentiale over business casens femårige løbetid på 84 mio. kr. i 
nettonutidsværdi på landsplan. Der er en vis usikkerhed forbundet med potentialet. 

Business casens akkumulererede bruttopotentiale over fem år er på 132 mio. kr., hvoraf 47 mio. kr. 
knytter sig til en reduktion i antallet af fysiske konsultationer, 40 mio. kr. knytter sig til besparelser på 
udgifter til transport af patienter og 45 mio. kr. til et reduceret medicinspild. De samlede omkostninger 
over fem år er på 47 mio. kr. og knytter sig primært til anskaffelse og drift af PRO-systemet. 

Det årlige nettopotentiale ved fuld indfasning af business casen er 42 mio. kr. på landsplan. 

                                                      
1 Der skelnes mellem telePRO, hvor de patientrapporterede oplysninger indsamles på afstand, og venteværelse-PRO, hvor de 

patientrapporterede oplysninger indsamles i venteværelset umiddelbart før konsultationens afholdelse. Se bilag A for en 

uddybende gennemgang af denne skelnen. 
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Figur 1: Business casens hovedeffekter (mio. kr. NN V) 

 

 

Business casens resultat kan være både større og mi ndre end det estimerede 

Business casens nettopotentiale kan som følge af usikkerhed vise sig både større og mindre end det 
estimerede, hvilket er udtrykt ved en worst case og en best case. På landsplan er worst case  67 mio. 
kr. og best case 102 mio. kr. for business casens samlede femårige nettopotentiale. 

Best case og worst case er opstillet som to scenarier, der synliggør usikkerheden i business casen 
ved en Monte Carlo-simulering af potentialet med henholdsvis højeste og laveste estimat for værdien 
af hver af de mest usikre inputvariable. Der er gennemført en følsomhedsanalyse for at tydeliggøre, 
hvor det er særligt vigtigt at sikre et præcist estimat for inputvariablens værdi. Det drejer sig blandt 
andet om: 

• Antallet af konsultationer og andelen heraf, som er egnet til PRO. 

• Andelen af såvel ambulante som telefoniske konsultationer, der afvikles af læger, og varigheden af 
dem. 

• Omkostninger forbundet med transport af patienter. 

Worst case og best case for business casens årlige nettopotentiale ved fuld indfasning er henholdsvis 
35 mio. kr. og 49 mio. kr. 

Væsentlige kvalitative gevinster 

Ud over de økonomiske gevinster er der identificeret en række kvalitative gevinster. De kvalitative 
gevinster er ikke værdisat i business casen, men forventes på sigt tillige at kunne have en positiv 
økonomisk effekt. 

De væsentligste kvalitative gevinster er: 

• PRO kan understøtte et øget medejerskab til egen be handling . Brug af PRO forud for 
ambulante konsultationer kan bidrage til, at såvel patient som behandler opnår en bedre og mere 
reflekteret forståelse af, hvad patientens udgangspunkt er for at varetage et medansvar for egen 
behandling.  

• PRO kan understøtte en højere oplevet kvalitet i be handlingsforløbet . Brug af PRO til 
screening af patienter forud for planlagt konsultation kan  reducere antallet af unødige ambulante 
konsultationer. Herved vil patienterne opleve det samlede behandlingsforløb som mere relevant og 
mindre indgribende.   

• PRO kan understøtte en mere målrettet diagnosticeri ng og behandling . Brug af PRO i 
forbindelse med tilrettelæggelsen af en konsultation kan føre til, at denne hurtigere og i højere grad 
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kan målrettes de væsentligste forhold i patientens sygdomsbillede. PRO kan desuden bidrage med 
et overblik over udviklingen i patientens tilstand, hvilket kan være et nyttigt korrektiv til det 
øjebliksbillede, en konsultation nødvendigvis giver.  

Gode kliniske erfaringer på udvalgte områder 

Business casen tager afsæt i anvendelse af PRO på de seks behandlingsområder, hvor potentialet, 
på baggrund af omfanget af kliniske erfaringer med PRO og den behandlingsmæssige volumen, 
samlet set er vurderet til at være størst. De seks områder er astma, epilepsi, kemobehandling, 
nyreinsufficiens, prostatakræft og rheumatoid arthritis (leddegigt). 

Der er på alle seks behandlingsområder god klinisk evidens for, at PRO på både gruppe-og 
individniveau kan bruges til at monitorere patienter i forhold til deres almentilstand, og hvor 
velbehandlede de er. Der er imidlertid ikke på nuværende tidspunkt etableret evidens for brug af PRO 
på individniveau til proaktiv screening i forhold til behovet for ambulant kontrol. Tilsvarende foreligger 
der ikke evidens for proaktiv brug af PRO i forbindelse med systematisk registrering af bivirkninger i 
kemobehandling. RCT-studier er igangsat på en række af de udvalgte behandlingsområder og 
forventes at give yderligere viden om dette i løbet af 2015 og 2016. 

En gennemgang af de konkrete erfaringer inden for de seks udvalgte behandlingsområder viser, at 
epilepsi er det eneste område, hvor der foreligger flerårige kliniske erfaringer med at bruge PRO til at 
screene patienter ift. behovet for ambulant konsultation, mens ibrugtagningen af PRO på de øvrige 
områder fortsat befinder sig i en indledende fase. Erfaringerne med brug af PRO til screening i relation 
til patienter med epilepsi er gode, og det samme er tilfældet med de foreløbige resultater fra de øvrige 
fem behandlingsområder. Tilsvarende er der i forbindelse med analysen identificeret gode kliniske 
erfaringer fra en række øvrige behandlingsområder, som ikke er udvalgt til at indgå i den endelige 
analyse, men som bekræfter det samlede billede af det kliniske potentiale ved brug af PRO. 

Ud over de seks behandlingsområder, der indgår som kandidater til en national udbredelse af PRO i 
nærværende analyse, findes der yderligere en række områder, hvor brug af PRO på længere sigt kan 
være relevant. I analysen er der i alt identificeret 18 behandlingsområder, hvor der allerede i dag i 
større eller mindre omfang gøres forsøg med brug af PRO til klinisk beslutningsstøtte i en dansk 
kontekst. Derudover har analysen vist, at der også på andre behandlingsområder er positive 
forventninger til brugen af PRO fra relevante klinikere. 

Teknisk understøttelse af PRO bør udvikles løbende 

Det er væsentligt at bemærke, at der ikke som led i analysen er identificeret afgørende tekniske 
barrierer, som ventes at få afgørende indflydelse på mulighederne for en national udbredelse og brug 
af PRO. 

Der er som led i analysen identificeret en række tekniske principper og en mulig udviklingsvej. Den 
skitserede udviklingsvej beskriver, hvordan der på kort sigt hurtigt kan etableres en teknisk løsning, 
som muliggør national udbredelse af PRO og lever op til en række tekniske minimumskrav. På 
mellemlang og lang sigt skitserer udviklingsvejen, hvordan en teknisk understøttelse af PRO kan 
bringes i overensstemmelse med nationale krav og retningslinjer med henblik på at sikre 
sammenhæng og integration på tværs. 

Der er i forbindelse med den tekniske analyse identificeret en række opmærksomhedspunkter i 
relation til en national udbredelse af PRO i klinisk sammenhæng. Det drejer sig for det første om den 
oplevede brugervenlighed blandt de sundhedsfaglige brugere. Her peger analysen på, at det for 
klinikerne kan opleves som en barriere, hvis der ikke er let adgang til PRO-data fra patientens journal. 
Der er i analysen identificeret en række simple tekniske løsninger, som i større eller mindre grad kan 
afhjælpe dette problem uden at forudsætte fuld integration af EPJ og PRO-system. 

I forlængelse af ovenstående har analysen vist, at nationale retningslinjer, standarder og komponenter 
af betydning for PRO fortsat er under udvikling. I det fortsatte arbejde med udviklingen af disse 
retningslinjer, standarder og komponenter vil det være afgørende for en national udbredelse af PRO at 
sikre understøttelse af den kliniske anvendelse af PRO, der er beskrevet i nærværende analyse. 
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Lokal forankring og opbakning er væsentligt for nat ional udbredelse 

Analysen beskriver en række aktiviteter og opgaver, der tilsammen udgør de organisatoriske rammer 
om udbredelse og drift af PRO på nationalt plan. De beskrevne aktiviteter og opgaver strækker sig 
niveaumæssigt fra det enkelte ambulatorium over behandlingsområderne til en række tværgående 
funktioner.  Der er i beskrivelse af opgaver og aktiviteter ikke i nærværende analyse taget stilling til 
den organisatoriske og beslutningsmæssige forankring af aktiviteter og opgaver i relation til en 
national udbredelse af PRO. 

Erfaringer fra de hidtidige forsøg med klinisk brug af PRO i regi af AmbuFlex viser, at opstarten af et 
projekt på den initiale afdeling inden for et behandlingsområde som oftest er afhængig af lokale 
ildsjæle med engagement og beslutningskompetence, mens den efterfølgende udbredelse til andre 
afdelinger er mindre afhængig af dette. I en situation, hvor der træffes beslutning om national 
udbredelse af PRO, vil det være af væsentlig betydning for fremdrift og resultater, at der trækkes på 
erfaringerne fra disse første forsøg med ibrugtagning af PRO i klinikken.  

I forlængelse heraf peger analysen på, at aktiv forandringsledelse vil have indflydelse på 
tidshorisonten i en udrulning af PRO, og at der i den sammenhæng med fordel vil kunne fokuseres på 
målbarhed, engagement og synlighed som væsentlige elementer i den organisatoriske 
implementering af PRO på nationalt plan. 

Mulighed for yderligere kvalitative og økonomiske p otentialer 

Nærværende analyse har været afgrænset til at belyse de økonomiske og kvalitetsmæssige 
potentialer ved systematisk anvendelse af PRO inden for udvalgte behandlingsområder i 
sygehusvæsenet. Potentialet ved PRO vurderes dog at være højere, hvis en systematisk anvendelse 
af PRO udbredes organisatorisk til at omfatte flere sektorer i sundhedsvæsenet.  

PRO ser endvidere ud til at kunne bidrage til bedre sammenhæng og opfølgning i skiftet fra sekundær 
sektor til almen praksis samt ved overgangen til kommunal pleje og genoptræning. Gevinsterne ved 
PRO bør desuden betragtes som en delmængde af en sundhedsteknologisk værktøjskasse, hvor en 
kombination af f.eks. PRO, telemedicinsk behandling og digital genoptræning kan opfylde forskellige 
behov i patientens samlede behandlingsforløb. 

Om end fordelene ved en sådan tværsektoriel udbredelse af PRO overskrider analysens sigte, synes 
det værd at fremhæve i perspektiverende regi - lige som det bør nævnes, at der kan være potentialer 
ikke blot på individniveau, men også ved en systematisk genanvendelse og videreudnyttelse af de 
indsamlede data i aggregeret og anonymiseret form i forbindelse med kvalitetsudvikling og forskning i 
regi af de kliniske kvalitetsdatabaser på udvalgte patienttyper samt bedre styring.  
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Regeringen, KL og Danske Regioner har som led i den fællesoffentlige 
Strategi for Digital Velfærd 2013-2020 igangsat et initiativ om systematisk brug 
af patientrapporterede oplysninger i sundhedsvæsenet - Initiativ 2.2 Bedre 
brug af patienternes egne oplysninger. Som følge af initiativet er der 
gennemført en analyse af de økonomiske og kvalitetsmæssige potentialer ved 
systematisk anvendelse af patientrapporterede oplysninger inden for udvalgte 
behandlingsområder. Analysen er gennemført af PA Consulting Group i 
perioden oktober 2014 til februar 2015.  

1.1 Opdrag og baggrund 
Regeringen, KL og Danske Regioner har som led i den fællesoffentlige Strategi for Digital Velfærd 
2013-2020 igangsat et initiativ om systematisk brug af patientrapporterede oplysninger i 
sundhedsvæsenet - Initiativ 2.2 Bedre brug af patienternes egne oplysninger. 

På den baggrund er PA Consulting Group af Digitaliseringsstyrelsen blevet bedt om at gennemføre en 
analyse af PRO. Analysen har været forankret i en styregruppe, der udover Digitaliseringsstyrelsen 
har bestået af Danske Regioner samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Analysens resultater 
afrapporteres til Styregruppen for strategi for digital velfærd. Den samlede analyse er udformet med 
henblik på at kunne indgå i beslutningsgrundlaget for fastsættelse af mål for udbredelse af PRO frem 
mod 2020. 

I nærværende analyse af PRO er sundhedsvæsenet afgrænset til sygehusvæsenet. Tilsvarende har 
analysen fokuseret på, hvordan en systematisk anvendelse af PRO2 i sygehusvæsenet forventes at 
muliggøre bedre screening af, hvorvidt patienter i behandlingsforløb reelt har behov for ambulante 
konsultationer, samt i hvilket omfang brug af PRO potentielt kan bidrage til at supplere 
behandlingsforløb, hvor patientens behandling og medicinering løbende kan reguleres ud fra 
egenvurderet tilstand og en række fysiske værdier. Denne brug af PRO forudsætter, at patienter kan 
visiteres til egentlige PRO-baserede forløb, hvor det er de indrapporterede oplysninger fra patienten, 
der er udgangspunkt for tilrettelæggelsen af de kliniske arbejdsprocesser. 

                                                      
2 Der skelnes mellem telePRO, hvor de patientrapporterede oplysninger indsamles på afstand, og venteværelse-PRO, hvor de 

patientrapporterede oplysninger indsamles i venteværelset umiddelbart før konsultationens afholdelse. I nærværende analyse 

dækker betegnelsen 'PRO' telePRO. Se bilag A for en uddybende gennemgang af denne skelnen. 

1 INDLEDNING 



 

8 

 

Baggrunden for det valgte fokus er, at ambulante behandlinger udgør en betydelig andel af 
sygehussektorens aktivitet. Endvidere er der i regi af AmbuFlex-projekterne - som drives af 
VestKronik, der er en del af Hospitalsenheden Vest i Region Midtjylland - gjort en række erfaringer 
med denne form for klinisk anvendelse af PRO. Erfaringerne herfra viser, at anvendelse af PRO kan 
overflødiggøre visse kontrolkonsultationer for patienter inden for en række behandlingsområder. 

Den foretagne afgrænsning af analysen betyder imidlertid også, at en række andre anvendelsesformål 
for PRO på sygehusene og i resten af sundhedsvæsenet, eksempelvis brug af PRO-data i forbindelse 
med kvalitetsopfølgning og -udvikling samt opfølgning på patienter i regi af almen praksis, har ligget 
uden for nærværende analyses sigte og vil derfor kun blive berørt i perspektiverende sammenhæng. 

1.2 Rapportens struktur 
Nærværende rapport præsenterer de væsentligste resultater og konklusioner fra analysen samt 
centrale datapunkter og metodiske overvejelser. Uddybende beskrivelser af datagrundlag og metoder 
er at finde i rapportens bilag. 

Den resterende del af denne rapport består af følgende kapitler: 

•   

• Kapitel 2: Behandlingsområder 

• Kapitel 3: Teknologi  

• Kapitel 4: Organisering og udbredelse 

• Kapitel 5: Business case 

• Kapitel 6: Perspektivering  

Derudover består afrapporteringen af følgende bilag: 

• Bilag A: Forudsætninger for brug af PRO 

• Bilag B1: Udvælgelse af behandlingsområder 

• Bilag B2: Gennemgang af udvalgte behandlingsområder  

• Bilag C1: Teknisk understøttelse af PRO 

• Bilag C2: Håndtering af spørgeskemaer i PRO-forløb 

• Bilag D: Business Case - metode og beregningsforudsætninger 

Herudover er der i forbindelse med gennemførelsen af analysen leveret en række løbende 
arbejdsdokumenter, statusnotater, præsentationer og delleverancer. 
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Analysen er centeret omkring seks behandlingsområder, udvalgt med 
udgangspunkt i omfanget af kliniske erfaringer og behandlingsmæssig 
volumen, der i vid udstrækning påvirker potentialet forbundet med systematisk 
anvendelse af PRO. Indenfor hvert af de udvalgte behandlingsområder 
beskrives et gennemsnitligt behandlingsforløb før og efter implementering af 
PRO for de parametre, som ligger til grund for potentialeberegningerne i 
analysens business case.   

2.1 Udvælgelse af behandlingsområder 
Denne analyse fokuserer på brug af PRO til klinisk beslutningsstøtte inden for seks udvalgte 
behandlingsområder: 

• Astma 

• Epilepsi 

• Kemobehandling 

• Nyreinsufficiens 

• Prostatakræft 

• Rheumatoid Arthritis (leddegigt) 

 

På fem af behandlingsområderne - astma, epilepsi, nyreinsufficiens, prostatakræft, rheumatoid 
arthritis - har udgangspunktet for udvælgelsen været, at en national udbredelse af PRO3 vil betyde en 
omlægning af de kliniske arbejdsgange på berørte ambulatorier, så det er patientens indrapportering 
af oplysninger, der er udgangspunktet for den kliniske vurdering af, hvornår en given patient har behov 
for ambulant kontrol - enten telefonisk eller ved fysisk fremmøde. Der bookes med andre ord ikke tid til 

                                                      
3 Der skelnes mellem telePRO, hvor de patientrapporterede oplysninger indsamles på afstand, og venteværelse-PRO, hvor de 

patientrapporterede oplysninger indsamles i venteværelset umiddelbart før konsultationens afholdelse. Se bilag A for en 

uddybende gennemgang af denne skelnen. I nærværende analyse dækker betegnelsen 'PRO' telePRO. På flere af de 

udvalgte behandlingsområder vil PRO skulle anvendes i kombination med blodprøve eller anden form for prøvetagning. 

2 BEHANDLINGS -
OMRÅDER 
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kontrol af den enkelte patient før, der på baggrund af de patientrapporterede oplysninger vurderes at 
være et behov.4 

For så vidt angår behandlingsområdet kemobehandling har udgangspunktet for udvælgelsen været, at 
en systematisk anvendelse af PRO i forbindelse med registrering af bivirkninger vil kunne bidrage til 
en bedre tilrettelæggelse af terapiforløbet og en mere præcis ordination af cytostatika (celledræbende 
middel, der anvendes ved behandling af cancer). 

For samtlige seks behandlingsområder gælder det, at omlægningen af arbejdsgange fra AS-IS til TO-
BE forudsætter, at patienter kan visiteres til forløb baseret på brug af PRO, samt at der er etableret en 
teknisk understøttelse, som på baggrund af algoritmer til beslutningsstøtte automatisk triagerer 
patienterne til et af flere opmærksomhedsniveauer (rød/gul/grøn) afhængig af deres individuelle behov 
for opmærksomhed fra klinikerne (se bilag D for en uddybende gennemgang af modelleringen af AS-
IS og TO-BE; se kapitel 3 for en gennemgang af kravene til den tekniske løsning). 

Hvert af de seks behandlingsområder gennemgås i nedenstående afsnit 2.2-2.7. 

2.1.1 Fremgangsmåde ved udvælgelse af behandlingsom råder 
Der er med afsæt i en kortlægning af nationale og internationale erfaringer identificeret i alt 18 
behandlingsområder i Danmark, som gør brug af PRO i relation til klinisk beslutningsstøtte og/eller 
screening af patienter. Det gælder for samtlige 18 identificerede behandlingsområder, at de primære 
erfaringer med brug af PRO foreligger i regi af AmbuFlex-projekterne. Kortlægningen af nationale og 
internationale erfaringer har samtidig vist, at der ikke andetsteds - hverken nationalt eller internationalt 
- er identificeret forsøg med brug af PRO til screening af patienter i samme omfang og skala (se bilag 
A for en uddybende gennemgang af resultaterne fra kortlægningen). 

Udvælgelsen af behandlingsområder er sket over to omgange: 

1. En første udvælgelse af ni ud af de 18 behandlingsområder baseret på en prioriteret vurdering af 
områdernes kliniske, patientrettede, økonomiske og organisatoriske forudsætninger. Der blev i 
udvælgelsen i første omgang fokuseret på, i hvilket omfang brugen af PRO faldt inden for 
nærværende analyses fokus på ambulatorie-området og dernæst i særlig grad lagt vægt på den 
behandlingsmæssige volumen samt omfanget af kliniske erfaringer på området (se bilag B1 for 
en uddybende beskrivelse).  

2. En endelig udvælgelse af seks ud af de ni behandlingsområder baseret på en uddybende 
analyse af henholdsvis omfanget af kliniske erfaringer og den behandlingsmæssige volumen (se 
bilag B2 for en uddybende gennemgang af de ni behandlingsområder). Det blev i denne 
sammenhæng besluttet ikke at medtage behandlingsområdet KOL i den videre analyse på grund 
af væsentlige snitflader til arbejdet i regi af de igangsatte telemedicinske storskalaprojekter 
(Klinisk Integreret Hjemmemonitorering, KIH, i Region Hovedstaden o Region Midtjylland; og 
TeleCare Nord i Region Nordjylland) og tilknyttede analyser (se også denne analyses 
perspektivering). 

                                                      
4 Inden for flere af de undersøgte behandlingsområder er der en eller flere kontroller, som kræver, at patienten møder op fysisk. 

Typisk som følge af et behov for mere omfattende undersøgelser eller prøvetagning. Disse kontroller er ikke medtaget i 

modelleringen. 
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Figur 2 Fremgangsmåde ved udvælgelse af behandlings områder  

  

2.1.2 Andre behandlingsområder med potentiale for b rug af PRO 
Der er i forbindelse med nærværende analyse identificeret yderligere en række behandlingsområder, 
hvor PRO endnu ikke anvendes til klinisk beslutningsstøtte og/eller screening af patienter i forbindelse 
med planlægning af ambulante kontroller. Fælles for disse behandlingsområder er imidlertid, at der er 
klinikere, som udviser interesse for at afprøve brug af PRO i klinisk sammenhæng. 

Samlet set viser erfaringerne fra nærværende analyses dialog med en bred vifte af klinikere og 
sygehusledelser, at der et væsentligt fokus på at øge brugen af PRO, og at der løbende startes forsøg 
op inden for nye behandlingsområder. 

2.2 Astma 

2.2.1 Introduktion til diagnoseområdet  

Behandlingsforløb  

En række patienter med astma- typisk mere alvorlig astma eller ved behov for specialiseret 
behandling - 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, ændret 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. 

Brug af PRO 

PRO vil kunne anvendes til at screene patienter med regelmæssige mellemrum. Hyppigheden af 
spørgeskemabesvarelsen kan fastlægges individuelt for den enkelte patient på baggrund af 
sygdomsbillede og tilsvarende faktorer. Det sundhedsfaglige personale kan på baggrund af de 
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indkomne besvarelser vurdere, i hvilket omfang den enkelte patient har behov for at blive indkaldt til 
ambulant eller telefonisk kontrol. 

Kliniske erfaringer  

Der er i væsentligt omfang gjort gode erfaringer med klinisk brug af PRO i relation til patienter med 
astma. Et dansk RCT-studie med 300 patienter fra 2005 fandt, at brugen af PRO bevirkede bedre 
monitorering, hurtigere feedback, korrekt medicinering og bedre compliance. Samlet bevirkede 
initiativerne en bedre astmakontrol for patienterne og dermed et bedre sygdomsforløb. Flere 
internationale studier har vist tilsvarende resultater.  

I regi af AmbuFlex-projekterne er Lungemedicinsk Ambulatorium på Silkeborg Sygehus under opstart 
med et projekt, hvor erfaringer fra en forsøgsgruppe, som tilbydes PRO, skal sammenlignes med en 
kontrolgruppe, som modtager normal ambulant kontrol. Projektet påbegyndes primo 2015.  

2.2.2 Behandlingsmæssig volumen  
I 2013 blev der gennemført omkring 54.000 ambulante konsultationer med astmapatienter, hvoraf 
35.000 til 44.000 udgjorde ambulante kontroller, der vurderes at være egnet til brug af PRO (jf. Bilag 
B2). 

Tabel 1 Antal ambulante konsultationer egnet til PRO5 

Ambulante konsultationer  Antal i alt Antal egnet til PRO 

 

2013 54.000 35.000         39.500        44.000 

Årlig vækst: 2,5 pct.   

Udviklingen i antallet af konsultationer er fremskrevet med den gennemsnitlige årlige udvikling i 
perioden fra 2009 til 2013, hvor antallet af konsultationer i gennemsnit steg med 2,5 pct. pr. år6. 

2.2.3 Forløb AS-IS og TO-BE 
Dette afsnit gennemgår de inputparametre, der er anvendt for henholdsvis AS-IS og TO-BE for 
ambulante kontroller af astmapatienter. 

 (se bilag D for en uddybende gennemgang af modelleringen af AS-IS og TO-BE). 

Forløb AS-IS 

I AS-IS er det antaget, at alle konsultationer enten afvikles som en konsultation ved fysisk fremmøde i 
ambulatorium eller som en telefonkonsultation således, at disse tilsammen summer til 100 pct. 

95 pct. af alle kontrolkonsultationer med astmapatienter afholdes ambulant, mens 5 pct. afvikles via 
telefon. Både ambulante og telefoniske konsultationer foretages i 40 pct. af tilfældene af læger og i 60 
pct. af sygeplejersker. En ambulant konsultation varer i gennemsnit 30 minutter, mens en telefonisk 
konsultation gennemsnitligt varer 15 minutter.  

Forløb TO-BE 

I TO-BE er det antaget, at alle patienter egnet til PRO-forløb udfylder et PRO-skema, der udgør 
grundlaget for en vurdering af deres behov for kontrol. 60 pct. af de udfyldte skemaer forventes at 
kræve, at en sygeplejerske foretager en vurdering af behovet for kontrol (’gule’ besvarelser, jf. 
modellering i Bilag D), hvorefter de kategoriseres som enten uden behov for kontrol eller med behov 

                                                      
5 Egne beregninger baseret på udtræk fra LPR (se Bilag B2 for en uddybende gennemgang af fremgangsmåde og 

beregninger). 
6 Det er antaget, at mængden af ambulante konsultationer egnet til PRO udvikler sig proportionalt med det samlede antal 

konsultationer; Fremskrivning baseret på Danmarks Statistik, Statistikbanken, Tabel AMB01.  

Worst Estimat     Best 
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for kontrol. De resterende 40 pct. af skemaerne kræver ikke et sådant opslag, da systemet automatisk 
kategoriserer patienterne som enten uden behov for kontrol eller med behov for kontrol (henholdsvis 
’grønne’ og ’røde’ besvarelser, jf. modellering i Bilag D). I forlængelse heraf er det endvidere antaget, 
at alle potentielle konsultationer – svarende til alle konsultationer i AS-IS – falder i en af fire grupper 
(konsultation ved fysisk fremmøde i ambulatorium, telefonkonsultation, telefonkonsultation med 
efterfølgende konsultation ved fysisk fremmøde samt sparede konsultationer)7. 

30 pct. af alle kontrolkonsultationer med astmapatienter vurderes fortsat at blive afholdt ambulant, 
mens antallet af telefoniske konsultationer vurderes at stige til 22 pct. 5 pct. af patienterne forventes at 
blive konsulteret både telefonisk og ambulant8. Samlet set vurderes antallet af kontrolkonsultationer 
således at blive reduceret med 43 pct. Sygeplejersker ventes at kunne varetage en stigende del af 
såvel ambulante som telefoniske konsultationer. Fordelingen forventes at være 50/50 ved ambulante 
konsultationer samt 20 pct. læger og 80 pct. sygeplejersker ved telefoniske konsultationer. Den 
gennemsnitlige ambulante konsultationstid forventes at stige til 35 minutter, mens en telefonisk 
konsultation fortsat ventes at vare 15 minutter i gennemsnit. 

Nedenstående figur opsummerer de værdier, der er anvendt for de behandlingsspecifikke 
inputparametre i den opstillede business case (minimum og maksimum refererer til henholdsvis worst 
case og best case i den opstillede business case) 9. 

Figur 3 Forløb AS-IS og TO-BE for astma 10 

 

                                                      
7 Denne modellering er konceptuelt ens for behandlingsområderne astma, epilepsi, nyreinsufficiens, prostatakræft og 

rheumatoid arthritis, men der er forskelle i de anvendte værdier for inputparametrene. 
8 Dette sker typisk som følge af en telefonisk opfølgning på en "rød" PRO-besvarelse, hvor det konkluderes, at der er behov for 

en fysisk ambulant kontrol. Se også bilag D for en uddybende gennemgang af processen ifbm. brug af PRO." 
9 Da modelleringen er konceptuelt ens for behandlingsområderne astma, epilepsi, nyreinsufficiens, prostatakræft og rheumatoid 

arthritis er samme figur anvendt til at opsummere de anvendte værdier for inputparametrene på disse områder. 
10 Estimeret pba. indsamlede data. 
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Datagrundlag og usikkerhed  

Der er gennemført telefoninterviews med syv astmaambulatorier11 af forskellig størrelse fordelt på 
samtlige fem regioner, heraf har et ambulatorium igangsat forsøg med PRO. Niveauet for TO-BE er 
fastlagt på baggrund af input fra det gennemførte telefoninterview med det ambulatorium, der arbejder 
med PRO. Her er forventningen til de mulige resultater på niveau med de faktiske erfaringer, der er 
gjort med systematisk anvendelse af PRO til screening af epilepsipatienter, som er det eneste 
behandlingsområde, hvor der foreligger flerårige praktiske erfaringer, samt de foreløbige erfaringer fra 
et igangværende RCT-studie med brug af telePRO i relation til patienter med rheumatoid arthritis. 
Konkret er TO-BE fastlagt, så maksimal-skønnet ligger på niveau med det faktisk opnåede antal 
konsultationer på behandlingsområdet Epilepsi, mens estimatet ligger på niveau med de foreløbige 
resultater fra Rheumatoid Arthritis. 

Usikkerhedsspændet i TO-BE data afspejler, at der på nuværende tidspunkt er begrænsede erfaringer 
med at anvende PRO til screening af astmapatienter. Den forventede effekt baserer sig derfor på et 
kvalificeret estimat.   

2.3 Epilepsi 

2.3.1 Introduktion til diagnoseområdet  

Behandlingsforløb  

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. 

Brug af PRO 

PRO bliver anvendt 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 vurderer det 
sundhedsfaglige personale, i hvilket omfang den enkelte patient har behov for at blive indkaldt til 
ambulant eller telefonisk kontrol. 

Kliniske erfaringer  

Der er i væsentligt omfang gjort gode erfaringer med klinisk brug af PRO i relation til patienter med 
epilepsi. Internationale studier har dokumenteret evidens for, at PRO-værktøjer kan bruges til at 
kortlægge anfaldshyppighed, effekt af medicinering, fysisk og mentalt velbefindende og andre 
relevante parametre i relation til monitorering af epilepsipatienter.  

                                                      
11 Behandlingen af astmapatienter er organiseret på 47 ambulatorier på landsplan. Antallet er baseret på en antagelse om et 

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, hvilket betyder, at antallet af ambulatorier organisatorisk set er lavere end angivet. 
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I regi af AmbuFlex-projekterne har Neurologisk Ambulatorium på Aarhus Universitetshospital (AUH) 
og Regionshospitalerne i Viborg og Holstebro siden hhv. 2012 og 2014 brugt PRO til screening af 
deres patienter i forbindelse med planlægning af ambulante kontroller. AUH og Holstebro har positive 
erfaringer med effekten af -PRO og visiterer i dag omkring to tredjedele af deres samlede ambulante 
population via PRO.   

2.3.2 Behandlingsmæssig volumen  
I 2013 blev der gennemført omkring 31.000 ambulante konsultationer med epilepsipatienter, hvoraf 
mellem 13.000 til 14.000 udgjorde ambulante kontroller, der vurderes at være egnet til brug af PRO (jf. 
Bilag B2). 

Tabel 2 Antal ambulante konsultationer egnet til PRO12 

Ambulante konsultationer  Antal i alt Antal egnet til PRO 

 

2013 31.000 13.000        13.500        14.000 

Årlig vækst: 1 pct.    

Udviklingen i antallet af konsultationer er fremskrevet med den gennemsnitlige årlige udvikling i 
perioden fra 2009 til 2013, hvor antallet af konsultationer i gennemsnit steg med 1 pct. pr. år13. 

2.3.3 Forløb AS-IS og TO-BE 
Dette afsnit gennemgår de inputparametre, der er anvendt for henholdsvis AS-IS og TO-BE for 
ambulante kontroller af epilepsipatienter (se bilag D for en uddybende gennemgang af modelleringen 
af AS-IS og TO-BE). 

Forløb AS-IS 

80 pct. af alle kontrolkonsultationer med epilepsipatienter afholdes ambulant, mens 20 pct. afvikles via 
telefon. Ambulante konsultationer foretages i 90 pct. af tilfældene af læger og i 10 pct. af 
sygeplejersker. Telefoniske konsultationer varetages modsat af 75 pct. sygeplejersker og 25 pct. 
læger. En ambulant konsultation varer i gennemsnit 25 minutter, mens en telefonisk konsultation varer 
15 minutter i gennemsnit. 

Forløb TO-BE 

15 pct. af alle kontrolkonsultationer med epilepsipatienter vurderes fortsat at blive afholdt ambulant, 
mens antallet af telefoniske konsultationer vurderes at stige til 32 pct. 5 pct. af patienterne forventes at 
blive konsulteret både telefonisk og ambulant. Samlet set vurderes antallet af kontrolkonsultationer 
således at blive reduceret med 48 pct. Fordelingen mellem læger og sygeplejersker forventes at være 
75/25 ved ambulante konsultationer og 40/60 ved telefoniske konsultationer. Den gennemsnitlige 
ambulante konsultationstid forventes at stige til 30 minutter, mens en telefonisk konsultation fortsat 
ventes at vare 15 minutter. 

                                                      
12 Egne beregninger baseret på udtræk fra LPR (se Bilag B2 for en uddybende gennemgang af fremgangsmåde og 

beregninger). 
13 Det er antaget, at mængden af ambulante konsultationer egnet til PRO udvikler sig proportionalt med det samlede antal 

konsultationer; Fremskrivning baseret på Danmarks Statistik, Statistikbanken, Tabel AMB01. 

Worst Estimat     Best 
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Figur 4 Forløb AS-IS og TO-BE epilepsi 14 

 

Datagrundlag og usikkerhed  

Der er gennemført telefoninterviews med fem epilepsiambulatorier15 af forskellig størrelse fordelt på 
tre regioner, heraf har to ambulatorier PRO-erfaring. Niveauet for TO-BE er fastlagt på baggrund af 
input fra de gennemførte telefoninterviews med de ambulatorier, der arbejder med PRO. Epilepsi er 
det eneste behandlingsområde, hvor der foreligger flerårige praktiske erfaringer med systematisk 
anvendelse af PRO til screening af patienter. 

Usikkerhedsspændet i TO-BE data afspejler betydelige erfaringer med at anvende PRO til screening 
af epilepsipatienter, som bevirker en høj intern såvel som ekstern validitet.  

2.4 Kemobehandling 

2.4.1 Introduktion til diagnoseområdet  

Behandlingsforløb  

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. 

Cytostatika til intravenøs behandling blandes specifikt til den enkelte patient på baggrund af en klinisk 
vurdering, der tager udgangspunkt i patientens legemsvægt eller legemsoverflade samt viden om 
patientens respons på tidligere behandlinger og øvrige oplevede bivirkninger. Manglende viden om 
patientens bivirkninger og sygdomstilstand fører i en række tilfælde til forkert eller unødigt ordineret 

                                                      
14 Estimeret pba. indsamlede data. 
15 Behandlingen af epilepsipatienter er organiseret på 16 ambulatorier på landsplan.  
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kemoterapi samt kassation af klargjort cytostatika som følge af, at patienten ikke er klar til at 
påbegynde en behandlingsserie. En gennemgang af de utilsigtede hændelser inden for medicinsk 
kræftbehandling viser således, at ordinationsfejl udgør den næststørste undergruppe af utilsigtede 
hændelser, og her udgør over halvdelen forkert dosis eller styrke16. Gennemgangen af de utilsigtede 
hændelser viser endvidere, at manglende systematik omkring indsamling og registrering af patientens 
bivirkninger ofte spiller en rolle. 

Brug af PRO 

Den Nationale Arbejdsgruppe for Patientsikkerhed i Kræftforløb anbefaler, at PRO tages systematisk i 
anvendelse som en del af grundlaget for ordination af kemoterapi17. Brug af PRO vil - i kombination 
med den blodprøve, der også indgår i vurderingsgrundlaget - kunne bidrage til en mere systematisk 
afdækning af bivirkninger og sygdomstilstand.  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. Samlet set vil dette 
kunne bidrage til at mindske antallet af kassationer af cytostatika, der klargøres forgæves, og 
tilsvarende nedbringe mængden af forkert eller unødigt ordineret cytostatika. 

I forlængelse heraf peger alle interviewede afdelinger på, at en systematisk brug af PRO tillige 
forventes at kunne bidrage til at spare tid for læger og sygeplejersker, eksempelvis ved at frigøre tid i 
konsultationen, der tidligere blev anvendt til den registrering af bivirkninger, patienten ved brug af PRO 
selv foretager. Interviewene har dog samtidig afdækket væsentlige forskelle i tilrettelæggelsen af de 
konkrete arbejdsgange på tværs af såvel afdelinger som på tværs af specifikke kræftdiagnoser. Det er 
derfor besluttet ikke at medtage denne forventede gevinst i den opstillede business case, som derfor 
alene regner på det ovenfor beskrevne medicinspild. 

Kliniske erfaringer  

Der i er nogen grad gjort gode erfaringer med klinisk brug af PRO i relation til kræftpatienter, som 
modtager kemobehandling. Kræft er et af de behandlingsområder, hvor der i størst omfang og mest 
systematisk er arbejdet med brug af PRO. Internationale studier har dokumenteret evidens for øget 
patienttilfredshed, monitorering af behandlingsrespons og identifikation af oversete problemer, mens 
der ikke på nuværende tidspunkt er evidens for, at det fører til en kvalitetsforbedring. 

I regi af AmbuFlex-projekterne har Onkologisk Afdeling og Hæmatologisk Afdeling på Aarhus 
Universitetshospital (AUH) samt Onkologisk Afdeling på Hospitalsenhed Vest i Herning igangsat 
forsøg med brug af PRO for at optimere deres kemobehandling. Tilsvarende har Onkologisk Klinik på 
Rigshospitalet igangsat et forsøg, der også drives af AmbuFlex/VestKronik.  

2.4.2 Antal behandlinger og pris pr. behandling 
Der er fokuseret på cytostatika, som skal blandes specifikt til den enkelte patient og administreres 
intravenøst, da denne type cytostatika har en meget lav holdbarhed, når den først er blandet. Samtidig 
er der ingen mulighed for genanvendelse, da blandingen er patientspecifik. 

Inden for gruppen af cytostatika til intravenøs administration18 er der foretaget en gennemgang af de 
produkter, hvor sygehusene har indkøbt for mere end 1 mio. kr. i 2013. Denne gennemgang 
resulterede i identifikation af i alt 17 specifikke produkter19. 

                                                      
16 Den Nationale Arbejdsgruppe for Patientsikkerhed i Kræftforløb, "Medicinsk kræftbehandling", dokumentationsrapport 2012; 

http://www.cancer.dk/dyn/resources/File/file/1/1361/1385426809/microsoftworddokumentationsrapport_kemo__020113_final.p

df 
17 Den Nationale Arbejdsgruppe for Patientsikkerhed i Kræftforløb, "Medicinsk kræftbehandling", dokumentationsrapport 2012; 

http://www.cancer.dk/dyn/resources/File/file/1/1361/1385426809/microsoftworddokumentationsrapport_kemo__020113_final.p

df 
18 ATC-kode L01, jf. www.medstat.dk 
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Endvidere er der foretaget en gennemgang af de ti cytostatika-produkter, som sygehusene har 
anskaffet den største mængde af i løbet af 2013. Ud af disse ti produkter var seks gengangere fra 
listen over de produkter, der havde den største omsætning målt i kroner. Samlet set er der ved hjælp 
af de to fremgangsmåder identificeret i alt 21 cytostatika-produkter, som tilsammen dækker de mest 
omkostningstunge og dem med højest volumen. 

For hvert af de 21 produkter er der på baggrund af den samlede mængde og omsætning i 2013 
foretaget en beregning af antallet af behandlinger (færdigblandede doser) samt pris pr. behandling 
(færdigblandet dosis). Denne beregning er baseret på doseringsvejledningen for hvert af de 21 
produkter samt oplysninger om gennemsnitlig legemsvægt, højde og legemsoverflade for danskere20. 

Den vejede gennemsnitspris er med afsæt i ovenstående fremgangsmåde beregnet til knap 8.500 kr. 
pr. behandling (færdigblandet dosis). Det er i den forbindelse væsentligt at bemærke, at denne 
gennemsnitspris dækker over en meget markant prisforskel på tværs af de 21 produkter. Det er dog 
vurderingen, at den valgte fremgangsmåde sikrer en bred repræsentation af anvendte cytostatika-
produkter og dermed et forholdsvist robust estimat for den gennemsnitlige pris pr. behandling. Der er 
ikke i estimatet medregnet omkostninger til produktion af patientspecifikke blandinger samt 
bortskaffelse af kasseret cytostatika (jf. nedenstående afsnit 2.4.3). 

Tabel 3 Pris pr. behandling21 

Pris  Pris pr. behandling 

 

2013 7.000        8.500          10.000 

I alt tegner de 21 produkter sig for ca. 50.000 beregnede gennemsnitsbehandlinger. Dertil kommer 
behandlinger gennemført med yderligere en række cytostatika, der er mindre omkostningstunge og 
med mindre volumen. Dermed underbygger det beregnede antal gennemsnitsbehandlinger det 
estimerede antal kemobehandlinger egnet til PRO på 60.000, der ligeledes er udarbejdet som led i 
nærværende analyse (jf. bilag B2). 

Tabel 4 Antal behandlinger egnet til PRO22 

Behandlinger  Antal i alt Antal egnet til PRO 

 

2013 300.000 50.000        60.000          70.000 

Årlig vækst: 8,7 pct.     

Udviklingen i antallet af kemobehandlinger er fremskrevet med den gennemsnitlige årlige udvikling i 
perioden fra 2009 til 2013, hvor antallet af kemobehandlinger i gennemsnit steg med 8,7 pct. pr. år23. 

                                                                 
19 Der er udelukkende medtaget cytostatika-produkter til brug mod cancer. Der findes således også en række lægemidler i 

cytostatika-gruppen, som anvendes til behandling af andre sygdomme, eks. rheumatoid arthritis og sklerose 
20 Danskere vejer i gennemsnit 75,6 kg og er i gennemsnit 173 cm høje. Den gennemsnitlige legemsoverflade er 1,89 m2. jf. 

http://www.regioner.dk/~/media/Mediebibliotek_2011/SUNDHED/Medicin/Rådet%20for%20Anvendelse%20af%20Dyr%20Syge

husmedicin/010514%20-%20meta%20kolorektalcancer.ashx; Præparatbeskrivelser, herunder anvendelsesområde, 

administrationsform og doseringsvejledning er slået op på pro.medicin.dk 
21 Egne beregninger baseret på udtræk fra www.medstat.dk ATC-kode L01. 
22 Egne beregninger baseret på udtræk fra LPR (se Bilag B2 for en uddybende gennemgang af fremgangsmåde og 

beregninger). 
23 Det er antaget, at mængden af ambulante konsultationer egnet til PRO udvikler sig proportionelt med det samlede antal 

konsultationer; Fremskrivning baseret på Danmarks Statistik, Statistikbanken, Tabel AMB01. 

Worst Estimat      Best 

Worst Estimat      Best 
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2.4.3 Andel af spild i brugen af cytostatika 
Det har i forbindelse med nærværende analyse været forsøgt afdækket, i hvilket omfang der kasseres 
cytostatika som følge af, at patienten ikke er klar til at påbegynde behandling, manglende fremmøde, 
forkert ordination og lignende. Gennemgang af instrukser og interviews med en række onkologiske og 
hæmatologiske afdelinger samt cytostatika-afdelinger har vist, at denne type kassation foregår 
decentralt på den enkelte afdeling, og at der ikke finder en systematisk registrering sted. 

For at fastlægge omfanget af kassation er udvalgte afdelinger i interview-sammenhæng blevet bedt 
om at foretage en indikativ vurdering. På den baggrund er der på baggrund af de pågældende 
afdelingers behandlingsvolumen foretaget en ekstrapolering til landsplan, som indikerer, at der på de 
enkelte afdelinger kasseres, hvad der svarer til 2-4.000 færdigblandede doser pr. år på landsplan 
svarende til omkring 5 pct. 

Dertil kommer situationer, hvor der administreres forkert dosering til patienten. Det har ikke været 
muligt at estimere det samlede omfang af denne form for forkert eller unødigt ordineret cytostatika i 
nærværende analyse. 

På baggrund af ovenstående er det i den opstillede business case konservativt antaget, at brug af 
PRO til systematisk registrering af bivirkninger vil kunne nedbringe mængden af cytostatika, der går til 
spilde som følge af kassation og fejlordination m.m., med 2-3 pct. af det samlede antal behandlinger. 

Tabel 5 Nedbringelse af spild (andel af samlet antal behandlinger)24 

Nedbringelse af spild  Andel af samlet antal behandlinger 

 

  2,0 pct.       2,5 pct.       3,0 pct. 

2.5 Nyreinsufficiens 

2.5.1 Introduktion til diagnoseområdet  

Behandlingsforløb  

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. 

Brug af PRO 

For patienter i prædialyse vil PRO 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 ambulant eller telefonisk kontrol. 

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

                                                      
24 Estimeret pba. indsamlede data. 

Worst Estimat      Best 
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Kliniske erfaringer  

Der i væsentligt omfang gjort gode erfaringer med klinisk brug af PRO i relation til patienter med 
nyreinsufficiens. Internationale studier har dokumenteret evidens for, at PRO-værktøjer kan bruges til 
identifikation og opfølgning på symptomer på individniveau.  

I regi af AmbuFlex-projekterne anvender Skejby Sygehus og Holstebro Sygehus i dag venteværelse-
PRO i forbindelse med ambulante konsultationer, og Skejby Sygehus er i gang med en samlet 
omlægning af ambulatoriet til PRO, der forventes idriftsat medio 2015. 

2.5.2 Behandlingsmæssig volumen  
I 2013 blev der gennemført omkring 285.000 ambulante konsultationer med nyreinsufficienspatienter, 
hvoraf mellem 40.000 til 54.000 udgjorde ambulante kontroller, der vurderes at være egnet til brug af 
telePRO (jf. Bilag B2). 

Tabel 6 Antal ambulante konsultationer egnet til PRO25 

Ambulante konsultationer  Antal i alt Antal egnet til PRO 

 

2013 285.000 40.000       47.500         54.000 

Årlig vækst: 2,9 pct.    

Udviklingen i antallet af konsultationer er fremskrevet med den gennemsnitlige årlige udvikling i 
perioden fra 2009 til 2013, hvor antallet af konsultationer i gennemsnit steg med 2,9 pct. pr. år26. 

2.5.3 Forløb AS-IS og TO-BE 
Dette afsnit gennemgår de inputparametre, der er anvendt for henholdsvis AS-IS og TO-BE for 
ambulante kontroller af nyreinsufficienspatienter (se bilag D for en uddybende gennemgang af 
modelleringen af AS-IS og TO-BE). 

Forløb AS-IS 

90 pct. af alle kontrolkonsultationer med nyreinsufficienspatienter afholdes ambulant, mens 10 pct. 
afvikles via telefon. Ambulante konsultationer foretages i 95 pct. af tilfældene af læger og i 5 pct. af 
sygeplejersker. Telefoniske konsultationer varetages af 75 pct. læger og 25 pct. sygeplejersker. En 
ambulant konsultation varer i gennemsnit 15-20 minutter, mens en telefonisk konsultation varer 15 
minutter i gennemsnit.  

Forløb TO-BE 

30 pct. af alle kontrolkonsultationer med nyreinsufficienspatienter vurderes fortsat at blive afholdt 
ambulant, mens antallet af telefoniske konsultationer vurderes at stige til 22 pct. 5 pct. af patienterne 
forventes at blive konsulteret både telefonisk og ambulant. Samlet set vurderes antallet af 
kontrolkonsultationer således at blive reduceret med 43 pct. Fordelingen mellem læger og 
sygeplejersker forventes ikke at ændre sig. Den gennemsnitlige ambulante konsultationstid forventes 
at stige til 25 minutter, mens en telefonisk konsultation fortsat ventes at vare 15 minutter.  

                                                      
25 Egne beregninger baseret på udtræk fra LPR (se Bilag B2 for en uddybende gennemgang af fremgangsmåde og 

beregninger). 
26 Det er antaget, at mængden af ambulante konsultationer egnet til PRO udvikler sig proportionelt med det samlede antal 

konsultationer; Fremskrivning baseret på Danmarks Statistik, Statistikbanken, Tabel AMB01. 

Worst Estimat     Best 
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Figur 5 Forløb AS-IS og TO-BE nyreinsufficiens 27 

 

Datagrundlag og usikkerhed  

Der er gennemført telefoninterviews med syv nyreinsufficiensambulatorier28 af forskellig størrelse 
fordelt på fire regioner, heraf har to ambulatorier PRO-erfaring. Niveauet for TO-BE er fastlagt på 
baggrund af input fra de gennemførte telefoninterviews med de ambulatorier, der arbejder med PRO. 
Her er forventningen til de mulige resultater på niveau med de faktiske erfaringer, der er gjort med 
systematisk anvendelse af PRO til screening af epilepsipatienter, som er det eneste 
behandlingsområde, hvor der foreligger flerårige praktiske erfaringer, samt de foreløbige erfaringer fra 
et igangværende RCT-studie med brug af PRO i relation til patienter med rheumatoid arthritis. Konkret 
er TO-BE fastlagt, så maksimal-skønnet ligger på niveau med det faktisk opnåede antal konsultationer 
på behandlingsområdet Epilepsi, mens estimatet ligger på niveau med de foreløbige resultater fra 
Rheumatoid Arthritis. 

Usikkerhedsspændet i TO-BE data afspejler, at der på nuværende tidspunkt er begrænsede erfaringer 
med at anvende PRO til screening af nyreinsufficienspatienter. Den forventede effekt baserer sig 
derfor på et kvalificeret estimat.   

2.6 Prostatakræft 

2.6.1 Introduktion til diagnoseområdet  

Behandlingsforløb  

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. 

                                                      
27 Estimeret pba. indsamlede data. 
28 Behandlingen af nyreinsufficienspatienter er organiseret på 15 ambulatorier på landsplan.  
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Brug af PRO 

PRO vil i kombination med blodprøve kunne anvendes til at screene patienter i forbindelse med 1-2 af 
de planlagte årlige kontroller29. 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 ambulante eller telefoniske undersøgelser. 

Kliniske erfaringer  

Der er i nogen grad gjort gode erfaringer med klinisk brug af PRO i relation til patienter med 
prostatakræft. Som nævnt ovenfor er kræft et af de behandlingsområder, hvor der i størst omfang og 
mest systematisk er arbejdet med brug af PRO. Internationale studier har dokumenteret evidens for 
øget patienttilfredshed, monitorering af behandlingsrespons og identifikation af oversete problemer, 
mens der ikke på nuværende tidspunkt er klinisk evidens for, at det fører til en kvalitetsforbedring.  

Kræftens Bekæmpelse har i samarbejde med AmbuFlex/VestKronik i 2013 igangsat et toårigt 
interventionsprojekt vedrørende brug af PRO i forbindelse med opfølgning på patienter med 
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. 

2.6.2 Behandlingsmæssig volumen  
I 2013 blev der gennemført omkring 100.000 ambulante konsultationer med prostatakræftpatienter, 
hvoraf mellem 38.000 til 42.000 udgjorde ambulante kontroller, der vurderes at være egnet til brug af 
PRO (jf. Bilag B2). 

Tabel 7 Antal ambulante konsultationer egnet til PRO30 

Ambulante konsultationer  Antal i alt Antal egnet til PRO 

 

2013 100.000 38.000        40.000        42.000 

Årlig vækst: 2,1 pct.    

Udviklingen i antallet af konsultationer er fremskrevet med den gennemsnitlige årlige udvikling i 
perioden fra 2009 til 2013, hvor antallet af konsultationer i gennemsnit steg med 2,1 pct. pr. år31. 

2.6.3 Forløb AS-IS og TO-BE 
Dette afsnit gennemgår de inputparametre, der er anvendt for henholdsvis AS-IS og TO-BE for 
ambulante kontroller af prostatakræftpatienter (se bilag D for en uddybende gennemgang af 
modelleringen af AS-IS og TO-BE). 

Forløb AS-IS 

95 pct. af alle kontrolkonsultationer med prostatakræftpatienter afholdes ambulant, mens 5 pct. 
afvikles via telefon. Både ambulante og telefoniske konsultationer foretages af 80 pct. læger og 20 pct. 
sygeplejersker. En ambulant konsultation varer i gennemsnit 20 minutter, mens en telefonisk 
konsultation varer 15 minutter i gennemsnit.  

                                                      
29 Blodprøven tages typisk før konsultationen eksempelvis hos egen læge, på et lokalt sygehus eller på et laboratorium. 
30 Egne beregninger baseret på udtræk fra LPR (se Bilag B2 for en uddybende gennemgang af fremgangsmåde og 

beregninger). 
31 Det er antaget, at mængden af ambulante konsultationer egnet til PRO udvikler sig proportionalt med det samlede antal 

konsultationer; Fremskrivning baseret på Danmarks Statistik, Statistikbanken, Tabel AMB01. 

Worst Estimat    Best 
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Forløb TO-BE 

30 pct. af alle kontrolkonsultationer med prostatakræftpatienter vurderes fortsat at blive afholdt 
ambulant, mens antallet af telefoniske konsultationer vurderes at stige til 22 pct. 5 pct. af patienterne 
forventes at blive konsulteret både telefonisk og ambulant. Samlet set vurderes antallet af 
kontrolkonsultationer således at blive reduceret med 43 pct. Sygeplejersker ventes at kunne varetage 
en stigende del af såvel ambulante som telefoniske konsultationer. Fordelingen forventes at være 90 
pct. læger og 10 pct. sygeplejersker ved ambulante konsultationer og 50/50 ved telefoniske 
konsultationer. Den gennemsnitlige ambulante konsultationstid forventes at stige til 25 minutter, mens 
en telefonisk konsultation fortsat ventes at vare 15 minutter.  

Figur 6 Forløb AS-IS og TO-BE prostatakræft 32 

 

Datagrundlag og usikkerhed  

Der er gennemført telefoninterviews med fem prostatakræftambulatorier33 af forskellig størrelse fordelt 
på tre regioner, heraf har tre ambulatorier PRO-erfaring. Niveauet for TO-BE er fastlagt på baggrund 
af input fra det gennemførte telefoninterview med et af de ambulatorier, der arbejder med PRO. Her er 
forventningen til de mulige resultater på niveau med de faktiske erfaringer, der er gjort med 
systematisk anvendelse af PRO til screening af epilepsipatienter, som er det eneste 
behandlingsområde, hvor der foreligger flerårige praktiske erfaringer, samt de foreløbige erfaringer fra 
et igangværende RCT-studie med brug af PRO i relation til patienter med rheumatoid arthritis. Konkret 
er TO-BE fastlagt, så maksimal-skønnet ligger på niveau med det faktisk opnåede antal konsultationer 
på behandlingsområdet Epilepsi, mens estimatet ligger på niveau med de foreløbige resultater fra 
Rheumatoid Arthritis. 

Usikkerhedsspændet i TO-BE data afspejler, at der på nuværende tidspunkt er begrænsede erfaringer 
med at anvende PRO til screening af prostatakræftpatienter. Den forventede effekt baserer sig derfor 
på et kvalificeret estimat.   

                                                      
32 Estimeret pba. indsamlede data. 
33 Behandlingen af prostatakræftpatienter er organiseret på 22 ambulatorier på landsplan.  
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2.7 Rheumatoid Arthritis (leddegigt) 

2.7.1 Introduktion til diagnoseområdet  

Behandlingsforløb  

Patienter med rheumatoid arthritis (leddegigt) (RA) går til kontrol på sygehus 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 (kunstigt 
hormonpræparat), kontrolleres hver 6.-12. måned med blodprøve, blodtryk og vægt. 

Brug af PRO 

PRO 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 ambulant eller telefonisk kontrol. 

Kliniske erfaringer  

Der er i væsentligt omfang gjort gode erfaringer med klinisk brug af PRO i relation til patienter med 
rheumatoid arthritis. PRO anvendes både nationalt og internationalt i forbindelse med opfølgning og 
kontrol af patienter. 

Rheumatologisk Afdeling på AUH og Silkeborg Sygehus har i samarbejde med AmbuFlex/VestKronik i 
foråret 2014 påbegyndt et RCT-studie, hvor patienter med rheumatoid arthritis randomiseres til 
ambulant eller telefonisk konsultation baseret på brug af PRO. Det er studiets hypotese, at PRO-
baseret opfølgning er lige så effektiv som fysisk fremmødekontrol.   

2.7.2 Behandlingsmæssig volumen  
I 2013 blev der gennemført omkring 92.000 ambulante konsultationer med rheumatoid arthritis 
patienter, hvoraf mellem 44.000 til 50.000 udgjorde ambulante kontroller, der vurderes at være egnet 
til brug af PRO (jf. Bilag B2). 

Tabel 8 Antal ambulante konsultationer egnet til PRO34 

Ambulante konsultationer  Antal i alt Antal egnet til PRO 

 

2013 92.000 44.000        47.000         50.000 

Årlig vækst: 5,3 pct.    

Udviklingen i antallet af konsultationer er fremskrevet med den gennemsnitlige årlige udvikling i 
perioden fra 2009 til 2013, hvor antallet af konsultationer i gennemsnit steg med 5,3 pct. pr. år35.  

                                                      
34 Egne beregninger baseret på udtræk fra LPR (se Bilag B2 for en uddybende gennemgang af fremgangsmåde og 

beregninger). 
35 Det er antaget, at mængden af ambulante konsultationer egnet til PRO udvikler sig proportionalt med det samlede antal 

konsultationer; Fremskrivning baseret på Danmarks Statistik, Statistikbanken, Tabel AMB01. 

Worst Estimat     Best 



 

25 

 

2.7.3 Forløb AS-IS og TO-BE 
Dette afsnit gennemgår de inputparametre, der er anvendt for henholdsvis AS-IS og TO-BE for 
ambulante kontroller af RA-patienter (se bilag D for en uddybende gennemgang af modelleringen af 
AS-IS og TO-BE). 

Forløb AS-IS 

98 pct. af alle kontrolkonsultationer med RA-patienter afholdes ambulant, mens 2 pct. afvikles via 
telefon. Ambulante konsultationer foretages i 75 pct. af tilfældene af læger og i 25 pct. af 
sygeplejersker. Telefoniske konsultationer varetages 50/50 af læger og sygeplejersker. En ambulant 
konsultation varer i gennemsnit 25 minutter, mens en telefonisk konsultation varer 15 minutter i 
gennemsnit.  

Forløb TO-BE 

30 pct. af alle kontrolkonsultationer med RA-patienter vurderes fortsat at blive afholdt ambulant, mens 
antallet af telefoniske konsultationer vurderes at stige til 22 pct. 5 pct. af patienterne forventes at blive 
konsulteret både telefonisk og ambulant. Samlet set vurderes antallet af kontrolkonsultationer således 
at blive reduceret med 43 pct. Fordelingen forventes at være 85 pct. læger og 15 pct. sygeplejersker 
ved ambulante konsultationer og 25 pct. læger og 75 sygeplejersker ved telefoniske konsultationer. 
Den gennemsnitlige ambulante konsultationstid forventes at stige til 30 minutter, mens en telefonisk 
konsultation fortsat ventes at vare 15 minutter. 

Figur 7 Forløb AS-IS og TO-BE rheumatoid arthritis 36 

 

Datagrundlag og usikkerhed  

Der er gennemført telefoninterviews med fem RA-ambulatorier37 af forskellige størrelse fordelt på fire 
regioner, heraf har to ambulatorier PRO-erfaring. Niveauet for TO-BE er fastlagt på baggrund af input 

                                                      
36 Estimeret pba. indsamlede data. 
37 Behandlingen af patienter med rheumatoid arthritis er organiseret på 24 ambulatorier på landsplan.  
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fra de gennemførte telefoninterviews med de ambulatorier, der arbejder med PRO, samt de foreløbige 
erfaringer fra et igangværende RCT-studie med brug af PRO i relation til patienter med rheumatoid 
arthritis. Konkret er TO-BE fastlagt, så maksimal-skønnet ligger på niveau med det faktisk opnåede 
antal konsultationer på behandlingsområdet Epilepsi, mens estimatet ligger på niveau med de 
foreløbige resultater fra det igangværende RCT-studie. 

Usikkerhedsspændet i TO-BE data afspejler, at der på nuværende tidspunkt er begrænsede erfaringer 
med at anvende PRO til screening af patienter med rheumatoid arthritis. Den forventede effekt 
baserer sig derfor på et kvalificeret estimat.   
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Nærværende kapitel beskriver de overordnede funktionelle krav til en PRO-
løsning, der kan anvendes i forbindelse med klinisk brug af PRO til screening 
af patienter i forhold til behov for ambulant kontrol. Endvidere beskrives de 
spørgeskemarelaterede forudsætninger, som vil gælde uanset valget af 
teknisk understøttelse af en national udbredelse af PRO. Endelig 
dokumenteres den tekniske analyse, som er gennemført i regi af analysen, og 
der fremsættes på den baggrund anbefalinger vedrørende en udviklingsvej for 
fremtidig teknisk understøttelse af PRO. 

3.1 Funktionelle krav til teknisk understøttelse af PRO 
Afsættet for den tekniske analyse har været, at en given teknisk løsning til understøttelse af en 
national udbredelse af PRO38 skal kunne understøtte de nye kliniske arbejdsgange på berørte 
ambulatorier. Det indebærer, at arbejdsgangene er tilrettelagt, så det er patientens indrapportering af 
oplysninger via en PRO-løsning, der er udgangspunktet for den kliniske 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 er39:  

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

• PRO-forløb skal understøttes af procesautomatiserin g. Der skal i systemet være 
automatiserede procedurer, som iværksætter de planlagte handlinger i de patientspecifikke PRO-
forløb, herunder eksempelvis udsendelse af spørgeskemaer og rykkere i overensstemmelse med 

                                                      
38 Eventuelt i kombination med blodprøve eller anden form for prøvetagning. 
39 Hertil kommer en række krav, der følger af behovet for at kunne håndtere spørgeskemaer. Disse er beskrevet i nedenstående 

afsnit 3.2. 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. 

3 TEKNOLOGI 



 

28 

 

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 PRO-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 PRO-forløb, eksempelvis ved at der genereres dynamiske lister på 
ambulatorieniveau med indkomne PRO-skemaer fra de patienter, ambulatoriet har visiteret til PRO 
(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 kunne 
tilpasses og ændres af superbrugere på afdelingsniveau.  

3.2 Håndtering af spørgeskemaer 
En forudsætning for anvendelse af PRO er, at visiterede patienter besvarer de udsendte 
spørgeskemaer i et betydeligt omfang. I det følgende redegøres der for egenskaber ved forskellige 
indsamlingskanaler og spørgeskemadesign samt de tekniske og organisatoriske processer, som er 
nødvendige ved en landdækkende udbredelse af PRO til flere behandlingsområder.  

3.2.1 Kanaler for indsamling af spørgeskemaer 
Tre indsamlingskanaler vurderes at være relevant for PRO: Web, brevpost og telefon. De tre kanaler 
er vurderet med 0-3 plusser i forhold til de fire kriterier, som vurderes at have størst relevans i forhold 
til dataindsamling i PRO-sammenhæng:  

Tabel 9 Oversigt over indsamlingskanalernes egenska ber40 

 Omkostning ved 
dataindsamling 

Potentiel 
penetration til 

målgruppe 

Mulighed for at 
indbygge 

avanceret logik i 
spørgeskema 

Automatisk 
dataoverførsel til 

database 

Web +++  +  +++ +++ 

Postal ++  +++ - - 

Telefon +  ++  +++ +++ 

 

Omkostninger ved dataindsamling  

Den marginale omkostning ved dataindsamling via web er omkring 1,25 kr. pr. spørgeskema, hvis 
man anvender Digital Post til at kontakte respondenterne. Det vurderes at være den billigste 
webkanal, eftersom kontakt via e-mail er forbundet med udgifter til at indsamle og vedligeholde en 
database med adresseoplysninger.  

                                                      
40 Se bilag C2 for en uddybende beskrivelse. 
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De marginale omkostninger ved postal indsamling af data vil som minimum indebære omkostninger til 
porto (fremsendelse og retur) samt udgifter til print og kuvertering. I alt skønnes omkostningerne her at 
udgøre 21,5 kr. pr. spørgeskema.  

De marginale omkostninger ved dataindsamling via telefon understøttet af CATI-systemet skønnes at 
udgøre 120 kr. pr. spørgeskema. 

Potentiel penetration til målgruppen 

Indsamling via web forudsætter, at respondenten har adgang til internettet og har tilstrækkelige 
digitale kompetencer til at foretage en digital besvarelse. Respondenter der er tilmeldt  Digital Post 
forventes i udgangspunkt at kunne besvare spørgeskemaer digitalt. Det drejer sig om 89 pct. af alle 
danskere over 15 år. Der er imidlertid en betydeligt forskel på andelen af tilmeldte fordelt på 
aldersgrupper. Det betyder at penetrationen via web-indsamling falder proportionalt med 
respondenternes alder.   

Indsamling via fysisk post har i udgangspunktet en 100 pct. penetration til målgruppen. 

Indsamling via telefon har i udgangspunkt en penetration tæt på 100 pct.  

En høj eller fuld penetration er en nødvendig betingelse for at opnå høje svarprocenter. Svarprocenten 
kan dog også blive påvirket af de respektive indsamlingskanalers betydning for respondenternes 
motivation. Postal indsamling kan fx virke besværlig for respondenter med stærke digitale 
kompetencer.  

Avanceret logik i spørgeskema  

Spørgeskemaer indsamlet via web eller telefon kan indeholde logiske spring. Fordelen ved logiske 
spring er, at det øger skemaets relevans for respondenten, og at det nedsætter tidsforbruget ved 
udfyldelsen, hvilket samlet øger gennemførelsesraten.  

Automatisk dataoverførsel  

Indsamling via web eller telefon sikrer, at data umiddelbart efter udfyldelse af spørgeskemaet kan 
overføres til en database, hvorefter PRO-screening kan igangsættes.  

Indsamling via fysisk post medfører, at spørgeskemaet først skal returneres fra respondenten, derefter 
scannes på sygehuset og endelig skal data overføres til en database. Kliniske hensyn kan i visse 
tilfælde fordre et kort tidsinterval mellem skemaudfyldelse og PRO-screening. Her vil det derfor ikke i 
praksis være muligt at anvende postal indsamling.   

Mixed-Mode 

Som anført i ovenstående afsnit er der ikke en entydig rangordning mellem indsamlingskanalerne i 
forhold til alle kriterier. En kombination af de forskellige indsamlingskanaler, kaldet Mixed-Mode, vil 
derfor ofte føre til det bedste resultat. I Mixed-Mode bliver dataindsamlingen tilrettelagt med de 
indsamlingskanaler, som optimerer fx svarprocent, repræsentativitet og/eller omkostninger i forhold til 
respondenternes adfærd og karakteristika. 

Der er klinisk erfaring for, at der kan opnås væsentligt højere svarprocenter, hvis der anvendes Mixed-
Mode frem for alene at anvende fx web som indsamlingskanal. Ved AmbuFlex er der opnået 
svarprocenter på mellem 75-93 pct. ved første henvendelse til patienterne og 82-99 pct. svarprocent 
efter udsendelse af rykker.  

Erfaringer fra AmbuFlex på epilepsiområdet viser samtidig, at 60-65 pct. efter en kort indføring 
foretrækker web som besvarelseskanal. Ved en beslutning om national udbredelse af PRO kan det 
overvejes at gøre web-baseret udfyldelse obligatorisk på linje med Digital Post og obligatorisk digital 
selvbetjening. Fordelen er lavere omkostninger og bedre datakvalitet, mens ulempen er risiko for 
lavere svarprocenter og potentielt en lavere patienttilfredshed. Uanset om web-besvarelse er frivillig 
eller obligatorisk, vil der dog fortsat være behov for, at PRO-systemet kan håndtere andre 
indsamlingskanaler, så patienter uden de fornødne digitale kompetencer ikke bliver ekskluderet.  
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En afledt fordel ved at lade PRO-systemet understøtte flere kanaler sømløst som et designprincip er, 
at systemet med et minimum af tilpasning vil kunne bringes til at understøtte eventuelle, fremtidige 
kanaler for indsamling af data, som måtte opnå almindelig udbredelse. 

I den opstillede business case er det lagt til grund, at andelen af patienter, der besvarer de udsendte 
spørgeskemaer digitalt, som minimum ligger på niveau med andelen af digitale besvarelser i regi af 
AmbuFlex (60-65 pct.) og maksimalt kan nå samme niveau, som andelen af patienter inden for et 
givent behandlingsområde, der på baggrund af aldersfordelingen i patientgruppen skønnes tilmeldt 
Digital Post. 

På baggrund af den aldersfordelte tilmelding til Digital Post primo november 2014 og aldersfordelingen 
blandt patienterne i behandlingsområderne er det beregnet, hvor stor en andel af patienterne på hvert 
behandlingsområde, der er tilmeldt Digital Post. I business base beregningerne er der som estimat 
anvendt et simpelt gennemsnit på 62,5 pct., som svarer til de nuværende erfaringer fra AmbuFlex, og 
andelen af patienter, som er tilmeldte Digital Post på hvert behandlingsområde. 

Beregningsforudsætningen afspejler dermed, at digital besvarelse ikke er forudsat at blive obligatorisk 
i business case beregningerne. For kemobehandlinger er antaget 100 pct. digital besvarelse, da 
anvendelse af PRO på dette behandlingsområde kræver kort tid mellem besvarelse og vurdering af 
spørgeskemaet. Der kan derfor ikke gives mulighed for besvarelse via fysisk post, når PRO anvendes 
på kemoområdet. Deltagere, som ikke kan besvare skemaerne digitalt, er derfor ikke medregnet som 
egnede til at deltage i PRO. 

Tabel 10 Anvendte beregningsforudsætninger vedr. an del af borgere, der besvarer PRO  skemaer 
digitalt 41 

Behandlingsområde Andel 

Astma 77 pct. 

Epilepsi 77 pct. 

Kemoterapi 100 pct. 

Nyreinsufficiens 71 pct. 

Prostatakræft 68 pct. 

Rheumatoid Arthritis 74 pct. 

 

3.2.2 Udarbejdelse af spørgeskemaer 
For at sikre at de anvendte PRO-spørgeskemaer understøtter det kliniske arbejde bedst muligt, skal 
det konkrete arbejde med at udarbejde PRO-spørgeskemaer forankres i en klinisk og faglig vurdering 
inden for det enkelte behandlingsområde.  

På en række behandlingsområder er der udviklet internationalt validerede spørgeskemaer for 
patientrapporterede oplysninger. Validerede skemaer er mest udbredt på gruppeniveau. Fordelen ved 
at anvende validerede skemaer er, at de understøtter international forskning samt standardiseret 
klinisk praksis og kvalitetsmål. Det er i den forbindelse værd at være opmærksom på, at der kan være 
forskellige krav til udvælgelse af temaer, den konkrete udformning af spørgsmål samt 
spørgerækkefølge i PRO-spørgeskemaer afhængig af, om data skal bruges på gruppe- eller 
individniveau. Spørgeskemaer udviklet til gruppeniveau er målrettet forskning og kvalitetsudvikling, 
mens skemaer på individniveau er målrettet klinisk vurdering af den enkelte patient. I forlængelse 
heraf er det endvidere værd at bemærke, at Regionernes Kliniske KvalitetsudviklingsProgram (RKKP) 
har truffet en principbeslutning om, at al indsamling af PRO til de kliniske kvalitetsdatabaser fremover 
skal ske via indsamling på individniveau som led i det kliniske behandlingsforløb.  

                                                      
41 Egene beregninger baseret på data fra AmbuFlex samt brug af Digital Post. 
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3.2.3 Spørgeskemarelaterede krav ved brug af PRO 
I tillæg til de ovenfor nævnte funktionelle krav til understøttelse af PRO (jf. afs. 3.1) opsummerer dette 
afsnit de rent spørgeskemarelaterede krav, som en national udbredelse af PRO vil stille til henholdsvis 
den tekniske understøttelse og organiseringen i forbindelse med håndtering af fysiske 
spørgeskemaer:  

• Systemet skal kunne håndtere Mixed-Mode indsamling af spørgeskemaer.  Systemet skal i 
forhold til den enkelte patient automatisk kunne håndtere indsamling og rykkerprocedurer på tværs 
af flere kanaler, hvilket som minimum omfatter web og postalt. Det kan endvidere være en fordel, 
at systemet kan integreres til CATI-systemer(Computer-Assisted Telephone Interviewing) med 
henblik på indsamling hos målgrupper, der hverken kan nås postalt eller via web42. 

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

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

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

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

3.3 Scenarier og principper for teknisk understøttelse af PRO 
Der er som led i den samlede analyse gennemført en afdækning af rammerne for etablering af teknisk 
understøttelse af en national udbredelse af PRO. Scenarier, principper og mulig udviklingsvej for 
teknisk understøttelse af PRO er blevet kvalificeret gennem afholdelse af en workshop med deltagelse 
af enterprise arkitekter fra National Sundheds-IT og Regionernes IT-arkitekturråd. Analysen er 
dokumenteret i bilag C, mens de væsentligste pointer gengives i det følgende.  

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 arkitekturprincipper43 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 national 
udbredelse af PRO. 

                                                      
42 F.eks. synshandicappede der ikke kan anvende oplæsningssoftware. 
43 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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3.3.1 Mulige scenarier for teknisk understøttelse 
Der er som led i den tekniske analyse identificeret tre konkrete scenarier for, hvorledes en teknisk 
understøttelse af en national udbredelse af PRO kan tilvejebringes. De tre scenarier tager afsæt i 
allerede kendte teknologier og løsninger, som det realistisk vurderes kan bringes til at yde den 
fornødne tekniske understøttelse inden for den relevante tidshorisont. De tre scenarier har til formål at 
anskueliggøre spændvidden i det mulige løsningsfelt, og hvert scenarie er som følge heraf søgt 
skitseret så ’entydigt’ som muligt. I praksis vil en konkret teknisk understøttelse på et givent tidspunkt 
ofte inkorporere elementer af flere scenarier eksempelvis af legacy-hensyn. 

De tre skitserede scenarier for teknisk understøttelse er som følger: 

• Udrulning af eksisterende danske løsninger 

• Udbredelse af komponenter i en offentlig sundhedsdatainfrastruktur 

• Udbredelse af internationale løsninger 

Scenarie 1: Udrulning af eksisterende danske løsnin ger 

Det første scenarie udtrykker en tilstand, hvor den tekniske understøttelse af en national udbredelse af 
PRO hviler på en eller flere udrulninger af løsninger, der allerede er i brug lokalt i en dansk 
sammenhæng til understøttelse af indsamling og brug af PRO-data i en klinisk sammenhæng. Det 
vurderes, at dette scenarie er realistisk, idet der allerede kan identificeres løsninger, som har været i 
brug på området gennem flere år, hvoraf mindst én løsning fremstår velafprøvet og -dokumenteret.  

Den væsentligste fordel ved en realisering af dette scenarie i dets mest rendyrkede form er, at den 
tekniske understøttelse af udbredelsen baseres på en eller flere løsninger, der har dokumenteret 
effekt i en dansk kontekst. En potentiel ulempe kan være, at der - for at de eksisterende løsninger ville 
skulle kunne understøtte en national udbredelse - udestår gennemførelsen af visse tiltag med henblik 
på at skalere teknisk såvel som organisatorisk kapacitet til national målestok. Der kan endvidere være 
behov for videreudvikling til understøttelse af fremtidige tekniske krav i relation til øget integration med 
den offentlige sundhedsdatainfrastruktur.  

Scenarie 2: Udbredelse af komponenter i en offentli g sundhedsdatainfrastruktur 

Det andet scenarie hviler på den antagelse, at der som led i videreudviklingen af den offentlige 
sundhedsdatainfrastruktur kan defineres en nødvendig mængde af ’essentiel funktionalitet’ i form af 
arkitekturkomponenter, der som byggeklodser vil kunne kombineres ved forankring i en konkret 
løsningsmæssig sammenhæng og tilsammen udgøre den fornødne tekniske understøttelse af en 
national udbredelse af PRO. 

Det vurderes, at scenariet er realistisk al den stund, at udviklingen af den offentlige 
sundhedsdatainfrastruktur i Danmark netop i vid udstrækning er baseret på etableringen af modulære 
’byggeklodser’ i form af fælles services og tjenester. Funktionaliteten i en PRO-løsning rummer 
væsentlige overlap til en række lignende løsninger med tilsvarende funktionalitetsbehov. Det udestår 
dog i den forbindelse fortsat at afklare, i hvilket omfang der skal stilles særlige krav til de fælles 
retningslinjer, standarder og komponenter for at sikre understøttelse af en national udbredelse af 
PRO, som beskrevet i nærværende analyse. 

Den væsentligste fordel ved en realisering af dette scenarie i dets mest rendyrkede form er, at den 
tekniske understøttelse af PRO-udbredelsen sker på en måde, som er fuldt integreret i den offentlige 
sundhedsdatainfrastruktur, og at enhver anvendelse af PRO i sundhedsvæsenet vil kunne ske med frit 
til- og fravalg af konkrete tekniske løsninger inden for rammerne af den overordnede 
sundhedsdataarkitektur. Den væsentligste ulempe er, at tidshorisonten for den tekniske udvikling af en 
eller flere komponent-baserede løsninger kan gøre det svært at leve op til ambitionen om at 
tilvejebringe teknisk understøttelse af national udbredelse af PRO fra 1. januar 2016.  

Scenarie 3: Udbredelse af internationale løsninger 
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I det tredje scenarie knyttes den tekniske understøttelse af en national udbredelse af PRO an på, at 
der sker en væsentlig udrulning af udenlandske referenceløsninger, som har PRO-lignende 
funktionalitet, men som ikke i dag nyder nogen videre udbredelse i Danmark.   

Den væsentligste fordel ved en realisering af dette scenarie i dets mest rendyrkede form er, at man vil 
kunne opnå fordele ved at lade udrulning af teknisk understøttelse af PRO ’ride på ryggen’ af 
umiddelbart forestående, større udrulninger af internationale løsninger på området, som må forventes 
at være billigere organisatorisk såvel som teknisk, idet funktionaliteten allerede er udviklet i andet regi. 
En potentiel ulempe kan være, at det er usikkert, i hvilken grad funktionaliteten i eksisterende 
internationale løsninger vil kunne anvendes uden behov for yderligere tilpasning. Endvidere vil 
eventuelle forsinkelser i forbindelse med udrulningen af de overordnede løsninger, som PRO-
funktionaliteten er en del af, kunne have afledte konsekvenser for tidsplanen i forhold til ambitionen 
om en national udbredelse af PRO. 

3.3.2 Principper for teknisk understøttelse 
De tre identificerede arkitekturprincipper har til formål at operationalisere grundlaget for en vurdering 
af hvilken udviklingsvej, der vil sikre den mest hensigtsmæssige form for teknisk understøttelse af en 
national udbredelse af PRO. 

De tre arkitekturprincipper er som følger: 

• PRO-data er kliniske data på patientniveau . Det første princip anfører nødvendigheden af, at en 
teknisk infrastruktur til understøttelse af en national udbredelse af PRO opererer med kliniske data 
på patientniveau. Det betyder med andre ord, at løsninger, som alene lagrer PRO-data i kliniske 
kvalitetsdatabaser på aggregeret niveau, ikke vil kunne danne grundlag for en teknisk 
understøttelse af en national udbredelse af PRO. 

• Teknisk sammenhæng til regional og fællesoffentlig sundhedsdatainfrastruktur og 
offentlige strategier for sundhedsdigitalisering . Det andet princip udtrykker behovet for, at en 
teknisk platform til understøttelse af national udbredelse af PRO udvikler sig over tid. Udviklingen 
vil være et resultat af en bevægelse fra en række enkeltstående løsninger frem til en 
sammenhængende teknisk infrastruktur, der udviser den fornødne understøttelse af de i 
fællesskab vedtagne arkitekturbeslutninger med henblik på at skabe øget integration og 
sammenhæng til den offentlige sundhedsdatainfrastruktur. Det vil med andre ord være nødvendigt 
at lade den tekniske understøttelse af PRO-udbredelsen udvikle sig gradvist og med afsæt i 
eksisterende løsninger, men i retning af en stadigt mere sammenhængende og integreret 
infrastruktur. 

• National udbredelse starter 1. januar 2016 med krav  om deling af data . Det tredje princip 
betoner vigtigheden af, at valget af teknisk platform til understøttelse af en national udbredelse af 
PRO ikke må føre til en uhensigtsmæssig forsinkelse af denne udbredelse. Af hensyn til de i den 
øvrige del af analysen skitserede forudsætninger vedrørende tidshorisonten for udbredelse, er det 
forudsat, at den valgte tekniske platform allerede fra 1. januar 2016 vil kunne indgå i den offentlige 
sundhedsdatainfrastruktur ved som minimum at kunne tilbyde en mulighed for at danne udtræk af 
de opsamlede data med henblik på at understøtte deling med andre systemer.  

3.4 Udviklingsvej for teknisk understøttelse af PRO 
Resultaterne af den tekniske analyse peger på, at etableringen af teknisk understøttelse af en national 
udbredelse af PRO med afsæt i de tre opstillede principper med stor sandsynlighed vil omfatte en 
kombination af elementer fra alle af de tre skitserede scenarier. Dette forhold er i det følgende 
beskrevet i form af en konkret udviklingsvej for teknisk understøttelse af en national udbredelse af 
PRO bestående af fire udviklingstrin:  

• Sikring af udgangspunkt og beslutning om udviklingsvej 

• Tidlig udbredelse 

• Gradvis teknisk modning 
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• Realisering af overordnet teknisk vision 

De enkelte udviklingstrin vil blive beskrevet nærmere i det nedenstående. Endvidere er de 
sammenfattet i tabel 1.  

Trin 0: Sikring af udgangspunkt og beslutning om ud viklingsvej 

Forud for igangsættelse af en national udbredelse vil det dels være nødvendigt at sikre det 
nødvendige minimumsniveau for modenhed og funktionalitet blandt de i Danmark allerede anvendte 
løsninger til teknisk understøttelse af PRO, dels at træffe beslutning om den ønskede udviklingsvej i 
forhold til den fremadrettede tekniske understøttelse af PRO. Trin 0 ligger tidsmæssigt før 1. januar 
2016. 

Sikring af et funktionelt og modenhedsmæssigt minimumsniveau kan eksempelvis ske ved at træffe 
beslutning om, hvilke af de eksisterende løsninger, der skal danne grundlag for den tidlige udbredelse 
af PRO. De tidligere skitserede arkitekturprincipper tilsiger, at en løsning - for at komme i betragtning - 
dels skal understøtte opsamling og behandling af kliniske data på patientniveau for de udvalgte 
behandlingsområder og dels som minimum skal tilbyde en mulighed for at danne udtræk af de 
opsamlede data med henblik på at understøtte deling med andre systemer. I forlængelse heraf kunne 
en aktivitet eksempelvis være at sikre, at den allerede af VestKronik anvendte såkaldte AmbuFlex-
løsning understøtter muligheden for at udtrække kliniske data på patientniveau for de udvalgte 
behandlingsområder med henblik på at understøtte deling af disse data med andre systemer i den 
offentlige sundhedsdatainfrastruktur44. Tilsvarende krav ville naturligvis skulle stilles til øvrige allerede 
anvendte løsninger, for at de kan komme i betragtning til det første egentlige udviklingstrin. 

Trin 0 består endvidere af en beslutning om den ønskede udviklingsvej i forhold til den fremadrettede 
tekniske understøttelse af PRO. Der er med andre ord tale om en tilbundsgående fastlæggelse af de 
efterfølgende udviklingstrin i forhold til fastlæggelse af præcise milepæle for, hvornår hvilke tekniske 
standarder og krav skal honoreres af den eller de anvendte PRO-løsninger. 

Trin 1: Tidlig udbredelse 

På dette udviklingstrin handler det om at udnytte det momentum, der opnås ved at tage afsæt i 
allerede anvendte løsninger til teknisk understøttelse til at opnå en større udbredelse af PRO.  

Det er intentionen, at de på forhånd kvalificerede løsninger skal opskaleres og udrulles i takt med, at 
anvendelse af PRO udbredes. Man drager således fordel af at have en eksisterende teknisk platform, 
som umiddelbart kan bringes i anvendelse på berørte behandlingsområder. Fordelen ved denne 
tilgang er, at den tekniske udrulning kan påbegyndes uden behov for at afvente udvikling af den 
endelige rammeinfrastruktur, idet den indledende sikring af minimumsniveau for teknisk modenhed og 
funktionalitet samt fastlæggelse af fremadrettet udviklingsvej (jf. trin 0) giver vished for, at løsningerne 
understøtter den fornødne udbredelse af PRO samtidig med, at de på sigt kan bringes til en øget 
integration i den regionale og offentlige sundhedsdatainfrastruktur. 

Det er endvidere en implikation af den anvendte tilgang, at der ses bort fra løsninger til indsamling af 
PRO på gruppeniveau. Endelig er det værd at nævne, at erfaringer fra eksisterende løsninger med 
udrulning af PRO, herunder ikke mindst erfaringer gjort i regi af VestKronik/Ambuflex-samarbejdet, vil 
være særdeles værdifulde at opsamle og bruge i den videre udbredelse på dette udviklingstrin. 

En aktivitet under dette udviklingstrin kunne eksempelvis være at lade den allerede anvendte 
AmbuFlex-løsning skalere til at forestå teknisk understøttelse af brug af PRO på et eller flere af de 
behandlingsområder, der udvælges til national udbredelse. 

Trin 2: Gradvis teknisk modning 

På dette udviklingstrin skifter det umiddelbare fokus fra udrulning af teknisk understøttelse af PRO til 
at sikre, at den tekniske understøttelse i stigende grad integreres i den øvrige regionale og 

                                                      
44 I forbindelse med at Region Midtjylland har besluttet at udbrede brugen af PRO i regionen, er der i 2014 igangsat en proces 

for modning af AmbuFlex-løsningen i overensstemmelse med de af regionen fastsatte krav og ønsker. 
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fællesoffentlige sundhedsdatainfrastruktur, og at den løbende videreudvikles til at leve op til de teknik- 
og arkitekturkrav, der over tid måtte stilles til løsninger, som integrerer mod 
sundhedsdatainfrastrukturen. Det vil på dette udviklingstrin ikke mindst være relevant at se på, 
hvordan den videre udrulning af PRO-løsninger kan samordnes med en ambition om integration i den 
generelle sundhedsdatainfrastruktur og centrale tjenester i denne som NSP, NemID og lignende. 

Også i denne fase vil det være relevant at se på i hvilket omfang, man kan genbruge erfaringer fra 
eksisterende implementeringer. Det vil være særligt relevant at fokusere på erfaringer omkring, 
hvordan deling af data kan implementeres i praksis. 

En aktivitet under dette udviklingstrin kunne eksempelvis være at sikre, at telemedicinske løsninger, 
der bruges til indsamling af PRO-data, tilpasses, så de tilbyder PRO-funktionalitet på individuelt 
patientniveau samtidig med, at de tilbyder fuld integration til den generelle sundhedsdatainfrastruktur. 

Trin 3: Realisering af overordnet teknisk vision 

På det sidste udviklingstrin handler det om at opnå en grad af modularisering, standardisering af 
grænseflader og integration med den offentlige sundhedsdatainfrastruktur, så der for de enkelte 
brugere af PRO-funktionalitet er frit valg mellem alle de løsninger til teknisk understøttelse, der 
overholder aktuelle krav og standarder på området. 

Principielt set kunne man opnå dette udviklingstrin ved at stille en centralt udviklet løsning til rådighed 
for samtlige brugere af PRO-funktionalitet, da dette ville sikre, at alle lokale PRO-installationer levede 
op til de i fællesskab vedtagne krav og retningslinjer for integration til den offentlige 
sundhedsdatainfrastruktur. Det vurderes imidlertid, at den tekniske kompleksitet i PRO-løsningerne er 
forholdsvis begrænset, og at der som følge heraf ikke er grundlag for at låse alle de relevante aktører i 
sundhedsvæsenet til én og samme leverandør og/eller systemplatform, så længe det sikres, at de 
forskellige løsninger lever op til alle krav og standarder. 

Et eksempel på en konkret aktivitet under dette udviklingstrin kunne være sikring af, at PRO-lignende 
funktionalitet i en regions EPJ-system lever op til de aktuelle krav og standarder på området. 

Tabel 11 Udviklingsvej realiseret gennem elementer fra alle tre løsningsscenarier og overholdelse af alle tre 

principper 

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 
behandlings-
områder. 

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 (eks. 
Ambuflex 
versionerne søsat i 

Region Midtjylland) 

1 Der ses bort fra 
løsninger på 
gruppeniveau. 

Erfaringsbasen bag 
VestKronik/Ambu-

flex 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 ramme-

infrastruktur. 

2. Gradvis modning 1,2 Tilpasning af fx tele- Videre udrulning af Genbrug af 
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af eksisterende 
løsninger anvendt i 
dansk regi (eks. 

Ambuflex eller 
tilpasning af 
telemedicinske 

systemer) 

medicinske 
løsninger vil kunne 
skabe PRO-

funktionalitet på 
patientniveau. 

PRO-løsninger skal 
indarbejdes i den 
offentlige 

sundhedsdata-
infrastruktur via fx 
NSP, NemID, etc. 

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

løbende modning af 
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 lave 
kompleksitet i de 
rent tekniske 

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

låse alle afdelinger 
til en og samme 
system eller 

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. 

3.5 Estimering af omkostningsniveau 
På baggrund af den netop skitserede udviklingsvej er det formålet med dette afsnit at opstille 
overordnede estimater for omkostningerne ved en teknisk understøttelse af national udbredelse af 
PRO. 

Som tidligere nævnt vurderes den tekniske understøttelse af PRO ikke at rumme en høj grad af 
teknisk kompleksitet. Med afsæt i denne grundpræmis er følgende estimat for 
udviklingsomkostningerne udarbejdet. Estimatet er udarbejdet på baggrund af input vedrørende 
udviklings- og driftsomkostninger for de eksisterende versioner af AmbuFlex kvalificeret med viden om 
udvikling og drift af systemer af lignende art og med en tilsvarende grad af teknisk kompleksitet. 
Estimatet må derfor betragtes som vejledende. 

Tabel 12 Anvendte beregningsforudsætninger i relation til etablering og drift af teknisk understøttelse af PRO45 

Udviklingsomkostninger Beløb 

Foranalyse og kravspecificering  1,0-2,0 mio. kr. 

(kan afholdes internt el. eksternt) 

Udvikling af løsning, bestående af   

• Funktionalitet til opsætning og generering af multiple 
spørgeskemaer på tværs af flere kanaler og i flere forskellige 
versioneringer 

• Funktionalitet til automatiseret udsendelse på tværs af flere kanaler 
med automatiseret ’step-up’ til billigste kanal og fall-back ved 

7,0-10,0 mio. kr. 

                                                      
45 Estimeret pba. indsamlede data. 
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manglende svar 

• Funktionalitet til håndtering af brugere og deres kanalpræferencer, 
udsendelseshyppighed m.m. i relation til de enkelte skemaer 

• Klinisk administrationsinterface til rød/gul/grøn opfølgning på 
indkomne svar i ambulatorierne 

• OCR-scanning samt kvalitetssikring af indkomne papirskemaer, så 

de får samme format og kan lagres i samme database som de 
digitalt indsamlede svar 

• Udstilling af besvarelser på patientniveau 

• Backoffice administrationsinterface til overordnet systemstyring 

Integrationer (ikke udtømmende)  

• "Trykknap"46 til EPJ’er i fem regioner (0,5 mio. kr.) 

• Sundhed.dk (kan ’frames’ ind; få timer) 

• NemID (ekspertkilder vurderer et omfang af cirka 80 timer) 

• CPR (std. webservice) 

• Digital post (std. webservice) 

• Fjernprint (el. anden printserver) 

• NemSMS (el. anden sms-løsning) 

• Udstilling af service på NSP'en47 

2-3 mio. kr. 

Teknisk projektledelse (1 teknisk projektleder fuld tid inkl. 

overhead) 

 

Driftsomkostninger Beløb  

Drift og vedligehold  (ca. 20 pct. af anskaffelse)48 2,0-3,0 mio. kr. 

Interne ressourcer (1 teknisk projektleder fuld tid inkl. 
overhead) 

Support  (ca. 10 pct. af anskaffelse) 1,0-1,5 mio. kr. 

 

Afledte omkostninger (ikke direkte projektrelatered e) Beløb 

Udover ovennævnte udviklingsomkostninger og tilknyttede 
driftsomkostninger vil der være en række udgifter forbundet med en 

generel modning af de fællesoffentlige infrastrukturkomponenter, dvs. de 
komponenter som er tænkt anvendt i relation to udbredelsen af PRO-

(det er ikke muligt indenfor opgavens 
rammer at estimere dette beløb) 

                                                      
46 Trykknap bruges her som udtryk for en simpel indlejret integration af at eksternt system således, at det bliver let 
for brugeren at 'springe' fra EPJ'en til data om en given patient i det eksterne system. Der er ikke tale om en fuld 
integration med dataudveksling. Det forventes, og er allerede udført for integrationen til MidtEPJ, implementeret 
via brug af sikker browser opstart, og brug af tilhørende sikkerhedsservices på NSP'en. 
47 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.  
48 Drift og vedligehold omfatter applikationsvidereudvikling (dog kun mindre ændringer), applikationsvedligehold (fx diverse 

patches, opgraderinger og general teknisk sanering), applikationsdrift (fx planlægning, installation, konfiguration, overvågning, 

brugeradministration) og infrastrukturdrift (fx database support, indkøb og drift, etablering og opsætning af miljøer, såsom test, 

udvikling, præproduktion, produktion, hændelses-/fejlhåndtering samt problemhåndtering, kapacitets-og releasehåndtering, 

teknisk service desk). 
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systemer på nationalt plan.  

Dertil kommer en række udgifter vedrørende  modning og det videre 
arbejdet i relation til standardisering på området, og mere generelt i 
relation til standardiseringsretningslinjer udarbejdet i regi af bl.a. 

regionernes arkitekturråd og referencearkitekturerne udarbejdet af NSI 
og relaterede parter.    

Begge kategorier af udgifter klassificeres som eksterne set fra PRO-
projektet, idet det forudsættes, at disse modninger og videre arbejde vil 

finde sted i andet regi og under selvstændige budgetter. De samlede 
afledte udgifter er derfor ikke medtaget i business casen for udbredelsen 
af PRO-systemer. 

Som den trinvise udviklingsvej indikerer, må det forventes, at den fulde indfasning af en teknisk 
understøttelse af PRO i overensstemmelse med den overordnede tekniske vision (udviklingstrin 3) 
forventeligt vil strække sig over flere år i takt med, at den beskrevne udviklingsvej realiseres i 
overensstemmelse med en nærmere fastlagt projektplan, milepæle og beslutninger, der må blive 
truffet undervejs om krav til integration til den øvrige offentlige sundhedsdatainfrastruktur.  

Der er ikke i det ovenstående taget eksplicit stilling for eller imod anvendelse af en eller flere konkrete 
løsninger. 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, og det er dette, der er regnet med i den opstillede 
business case. Der er imidlertid 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. 

Endvidere er det som beregningsforudsætning i den opstillede business case antaget, at der i 
udviklingstrin 0 træffes en beslutning om valg af teknisk løsning/leverandør og i forlængelse heraf 
forudsat, at alle væsentlige omkostninger til udvikling af en PRO-løsning vil blive afholdt i business 
casens første år, mens omkostninger i de resterende år alene vedrører drift og vedligehold. 

3.6 Tekniske opmærksomhedspunkter 
I det nedenstående beskrives to tekniske forhold vedrørende integration af en teknisk understøttelse 
af PRO i den øvrige offentlige infrastruktur for sundhedsdigitalisering: 

• Behov for integration mellem PRO og EPJ 

• Behov for understøttelse af PRO i sundhedsvæsenets arkitekturarbejde 

3.6.1 Behov for integration mellem PRO og EPJ 
Ambulatorieklinikernes primære it-arbejdsværktøj er EPJ, og kliniske PRO-data kan bedst understøtte 
kliniske arbejdsgange, hvis de tilgås herfra. Erfaringerne viser, at det gør en reel forskel for 
brugeroplevelsen, at brugerne i Region Midtjylland kan finde Ambuflex via en trykknap i EPJ'en 
(populært benævnt 'margueritten') frem for via opslag i et eksternt system, som kræver et ekstra login 
samt fornyet indtastning af patientens CPR-nummer. Det anbefales, at dette sikres gennem brug af 
loginmetoden "sikker browseropstart" med overførsel af kontekstinformation, herunder CPR nummeret 
for den respektive patient. 

Det vil være af væsentlig betydning for den praktiske ibrugtagning af PRO, at der etableres en simpel 
adgang til at ’springe’ fra EPJ til PRO-systemet. PRO-løsninger, som fx Ambuflex, og landets 5-6 EPJ-
systemer kan i princippet udvides med 1-til-1 knapintegrationer, hvilket afhængig af det endelige valg 
af udviklingsvej på kort sigt kan være relevant at overveje, i fald det ønskes at understøtte de kliniske 
arbejdsgange.  
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Ud fra et overordnet hensyn om at kunne behandle og kombinere data i egne løsninger, og samtidig 
begrænse det samlede antal af punkt-til-punkt integrationer er det imidlertid mere hensigtsmæssigt at 
søge en generel integrationsmekanisme, hvor integration til NSP  vurderes at være den mest oplagte. 

Den ovenfor beskrevne udviklingsvej implicerer et 'sporskifte' i integrationsstrategien undervejs: Mens 
de første udviklingstrin lægger op til brug af PRO-specifikke trykknapintegrationer, er det ambitionen 
med de efterfølgende trin at sikre den nødvendige og korrekte integration mellem den tekniske 
understøttelse af PRO og den øvrige sundhedsdatainfrastruktur, først og fremmest NSP. 

3.6.2 Behov for understøttelse af PRO i sundhedsvæs enets 
arkitekturarbejde 

Denne analyse fokuserer på ambulatoriernes brug af PRO, men integrationsbehovet til NSP skal også 
ses i lyset af en bredere udvikling imod større sammenhæng, eksempelvis tværsektorielt, hvor PRO-
data vil kunne understøtte overdragelse af patienter fra sygehusene til almen praksis og/eller 
kommunalt regi. Epic-eksemplet (se scenarie 3) viser, at PRO-data også kan lagres internt i en EPJ, 
men i forhold til tværsektorielt samarbejde vil PRO-data stadig skulle kunne udstilles og integreres på 
tværs. 

Derudover skal kliniske kvalitets- og forskningsdatabaser og registre kunne trække på PRO-data for at 
kunne indfri potentialerne om øget værdi af kvalitetsarbejde og forskning m.m. 

Imidlertid er væsentlige dele af den PRO specifikke arkitekturramme for en national udbredelse der 
har relevans for etablering af en sammenhængende og arkitekturmæssigt ’korrekt’ implementering af 
PRO, herunder konkrete retningslinjer, standarder og komponenter, endnu ikke på plads. Der er 
allerede blevet udført relevant og anvendeligt arbejde i relation til arkitekturbeskrivelser samt 
standarder i regi af referencearkitekturen for opsamling af helbredsdata hos borgeren. Dog udestår en 
yderligere definition af relevante PRO specifikke dokumenttyper. Hvilke standarder, der skal følges for 
kommunikation mellem borger og centralt opsamlingspunkt er heller ikke fastlagt, men MedCom ser 
pt. på en HL7 standard for spørgeskemaer. Hvordan, og hvorvidt, PRO data derudover skal eller kan 
indgå i regioners igangværende (marts 2015) arbejde vedr. standarder, brug af og udbredelse af XDS 
databaser udestår tilsvarende. I det fortsatte arbejde med udviklingen af disse retningslinjer, 
standarder og komponenter vil det dog uanset førnævnte udeståender være afgørende for en national 
udbredelse af PRO at sikre understøttelse af den kliniske anvendelse af PRO, der er beskrevet i 
nærværende analyse 
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Dette kapitel gennemgår en række centrale organisatoriske og 
implementeringsmæssige aspekter af en ibrugtagning af PRO på nationalt 
plan. Kapitlet bygger på de erfaringer, der er gjort med opstart, udbredelse og 
brug af PRO på de seks udvalgte behandlingsområder, og beskriver på den 
baggrund en række nødvendige aktiviteter og opgaver i relation til klinisk brug 
af PRO, der vil skulle understøttes organisatorisk ved en national udbredelse. 
Kapitlet giver i forlængelse heraf et estimat for omfanget af det organisatoriske 
ressourcebehov samt den tidsmæssige horisont for national udbredelse af 
PRO inden for de berørte behandlingsområder. 

4.1 Konceptuel model for organisering og udbredelse af PRO 
Det er en væsentlig forudsætning for klinisk brug af PRO på nationalt plan, at der på flere 
organisatoriske niveauer sikres de rette rammer om udbredelse og drift af PRO på de seks udvalgte 
behandlingsområder. 

4.1.1 Faser og funktionelle niveauer for udbredelse  af PRO 
Baseret på de hidtidige erfaringer med PRO i regi af AmbuFlex kan der opstilles en konceptuel tre-
faset model fordelt på tre funktionelle niveauer for udbredelse af PRO på nationalt plan. Modellen 
bruges til at strukturere dette kapitels beskrivelse af de organisatoriske rammer samt den tidsmæssige 
horisont for en national udbredelse af PRO. 

Modellen tager afsæt i de aktiviteter og opgaver, der erfaringsmæssigt har indgået i opstart, modning 
og udbredelse af PRO på udvalgte ambulatorier inden for en række behandlingsområder og er på den 
baggrund 'ekstrapoleret' til national udbredelse. De aktiviteter og opgaver, der tilsammen udgør den 
organisatoriske ramme om såvel udbredelse som brug af PRO, kan konceptuelt lagdeles i tre 
funktionelle niveauer: 

• Tværgående funktioner . Opgaver, hvor der er behov for tværgående koordination, 
erfaringsopsamling og vidensopbygning, eller hvor der kan opnås en mere effektiv opgaveløsning, 
eksempelvis gennem udnyttelse af stordriftsfordele på tværs af flere behandlingsområder. Typisk i 
relation til den tekniske og organisatoriske håndtering af indsamlingen af PRO-data samt ved 
udbredelse af PRO til nye behandlingsområder. 

• Funktioner på behandlingsområdeniveau . Opgaver, hvor der er behov for tværgående 
koordination, erfaringsopsamling og vidensopbygning inden for et givent behandlingsområde. 
Typisk i forbindelse med forberedelse og koordination af udbredelsen til alle ambulatorier på 

4 ORGANISERING OG 
UDBREDELSE 
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området samt i forbindelse med løbende justeringer og koordination af brugen af PRO på tværs af 
ambulatorier og med andre behandlingsområder.  

• Funktioner på ambulatorieniveau . Opgaver, der er knyttet til ibrugtagning og drift af PRO på det 
enkelte ambulatorium, eksempelvis omlægning af arbejdsgange eller løbende justeringer i brugen 
af PRO på ambulatoriet. 

Figur 8 Tre-faset model for national udbredelse af PRO  

 

I forlængelse heraf er det væsentligt at bemærke, at alle tværgående funktioner - både inden for og på 
tværs af behandlingsområder - i den opstillede business case er forudsat etableret på en måde, der i 
videst muligt omfang understøtter stordrift, deling af ressourcer samt genbrug af erfaringer og viden på 
tværs af de enkelte ambulatorier og behandlingsområder. Hvis der vælges alternative modeller for 
organisering, kan dette have betydning for den samlede business case. 

Det skal i den forbindelse understreges, at der i nærværende analyse ikke er taget stilling til, hvordan 
de organisatoriske rammer og den beslutningsmæssige forankring af disse konkret skal udformes. Her 
er der i regionalt regi samt inden for de enkelte kliniske specialer en række paradigmer for, hvordan 
opgaver og aktiviteter af tilsvarende karakter kan forankres organisatorisk og beslutningsmæssigt. 
Tilsvarende er der i statslig regi udarbejdet modeller for, hvordan udviklingen og implementeringen af 
lignende aktiviteter kan organiseres. 

I de følgende afsnit skitseres de væsentligste opgaver for hvert af de funktionelle niveauer i 
forbindelse med de tre faser - opstart, udbredelse og drift. Endvidere beskrives det estimerede 
ressourcebehov samt den tidsmæssige udstrækning af hver af de tre faser. 

4.2 Opstart 
De organisatoriske rammer omkring klinisk brug af PRO skal i forbindelse med opstart af nye 
behandlingsområder sikre udvikling af PRO-spørgeskemaer til brug for klinisk beslutningsstøtte samt 
den nødvendige erfaringsdannelse, der vil kunne danne grundlag for en senere beslutning om national 
udbredelse på området. Konkret er der tale om aktiviteter i relation til udvikling og afprøvning af de 
konkrete spørgsmål samt opbygning af erfaringer på et eller flere udvalgte ambulatorier. 

Nedenstående tabel giver et overblik over de væsentligste opgaver og dertilhørende estimeret 
ressourcebehov. 
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Tabel 13 Oversigt over opgaver og ressourcebehov i opstartsfase49 

Niveau Opgave Est. ressourcebehov 

Tværgående funktioner • Opbygning og vedligeholdelse af metoder og 
værktøjer til udvikling og validering af PRO-
spørgeskemaer50 

Der er i business casen 
ikke indregnet ressourcer 
til denne aktivitet, da der 
for samtlige seks 
behandlingsområder 
allerede er udviklet et 
PRO-værktøj og igangsat 
forsøg med henblik på 
erfaringsdannelse 

Funktioner på 
behandlingsområde-
niveau 

• Udvælgelse af en eller flere pilotafdelinger, der får 
det praktiske ansvar for at udvikle og afprøve et 
PRO-spørgeskema til behandlingsområdet 

Se ovenstående 

Funktioner på 
ambulatorieniveau 

• Den eller de udpegede pilotafdelinger udvikler og 
afprøver et PRO-spørgeskema pba. input fra 
klinikere og patienter 

Se ovenstående 

 

Erfaringerne fra de behandlingsområder, der er undersøgt som led i denne analyse, viser, at den 
tidsmæssige udstrækning af opstartsfasen typisk vil være på omkring to år. 

Udvikling og test af PRO-spørgeskema, herunder identifikation af pilotafdelinger og mere generelle 
opgaver i forbindelse med projektopstart, har for de fleste behandlingsområders vedkommende taget 
omkring 3-6 måneder.51 Det reelle tidsforbrug i denne del af opstarten har i de fleste projekter været 
relativt begrænset, og den tidsmæssige udstrækning kan typisk begrundes med, at projekterne i 
opstartsfasen skal have etableret sig og finde deres form. 

I forlængelse heraf viser erfaringerne fra epilepsi, som er det område, der er længst fremme, at 
modning og erfaringsdannelse inden for et givent behandlingsområde tager yderligere omkring 18-24 
måneder efter den indledende opstart.52 

4.3 Udbredelse 
De organisatoriske rammer omkring klinisk brug af PRO skal i forbindelse med en national udbredelse 
sikre såvel tværgående koordination på tværs af omfattede behandlingsområder og berørte 
ambulatorier som den nødvendige forankring af arbejdsgange og viden på de enkelte ambulatorier og 
afdelinger inden for hvert behandlingsområde. 

Konkret er der her primært tale om aktiviteter, der knytter sig til den organisatoriske omlægning af 
arbejdsgange på de berørte ambulatorier samt aktiviteter, der understøtter denne proces.53 

                                                      
49 Ressourcebehov er estimeret pba. indsamlede data. 
50 For en uddybende beskrivelse af den metode, der anvendes af Ambuflex ved opstart af nye behandlingsområder, 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” 
51 På nogle behandlingsområder har det taget væsentligt længere tid, hvilket i langt de fleste tilfælde kan begrundes i udskiftning 

af nøglepersoner eller manglende organisatorisk og ledelsesmæssigt fokus på projekterne. 
52 Supplerende erfaringer fra knæ- og hofteområdet samt til dels hjertesvigt og søvnapnø indikerer, at der er tale om en 

realistisk tidshorisont ved modning og erfaringsdannelse på de efterfølgende behandlingsområder, hvor der kan hentes læring 

fra de områder, der er gået i gang først. 
53 Opgaver i relation til den tekniske understøttelse af PRO, herunder teknisk udvikling og support, er prissat som led i den 

tekniske analyse (jf. kapitel 3 om teknisk understøttelse af PRO). 
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Nedenstående tabel giver et overblik over de væsentligste opgaver og dertilhørende estimeret 
ressourcebehov. 

Tabel 14 Oversigt over opgaver og ressourcebehov i udbredelsesfase54 

Niveau Opgave Est. ressourcebehov 

Tværgående funktioner • Koordination af udbredelsesplaner på tværs af 
behandlingsområder og op mod nationale og 
regionale strategier på området 

• Opsamling og videreformidling af udbredelses- og 
implementeringserfaringer på tværs af 
behandlingsområder og ambulatorier 

• Etablering af organisatoriske rammer for 
indsamlingen af PRO-data, herunder håndtering af 
fysiske spørgeskemaer 

Der regnes i business 
casen med, at der skal 
afsættes en overordnet 
projektleder fuld tid i 
udbredelsesperioden fra 
det tidspunkt, hvor der 
igangsættes udbredelse 
på mere end et 
behandlingsområde 

Funktioner på 
behandlingsområde-
niveau 

• Udarbejdelse af plan for national udbredelse af 
PRO på behandlingsområdet 

• Udarbejdelse af 'kogebog' for 
implementeringsforløb på ambulatorieniveau 

• Opstart af og opfølgning på implementeringsforløb 
på ambulatorieniveau 

Der regnes i business 
casen med, at der skal 
bruges en projektleder 
fuld tid i 12 måneder for 
hvert behandlings-
område55 

Funktioner på 
ambulatorieniveau 

• Uddannelse af medarbejdere i brug af PRO 

• Omlægning af arbejdsgange, vagtplaner og øvrige 
processer på baggrund af 'kogebog' 

Der regnes i business 
casen med, at der skal 
anvendes en 
sygeplejerskeressource 
svarende til en dag om 
ugen i otte uger56 

 

Erfaringerne fra de behandlingsområder, der er undersøgt som led i denne analyse, indikerer, at den 
tidsmæssige udstrækning af udbredelsesfasen ved en beslutning om national udbredelse kan 
forventes at være på 9-12 måneder. 

Det skal bemærkes, at de eksisterende erfaringer på området alle kommer fra projekter, hvor de 
deltagende afdelinger og ambulatorier selv har valgt at gå med i projekter omkring klinisk brug af 
PRO. Især erfaringerne fra de forsøg med brug af PRO, som Kræftens Bekæmpelse i samarbejde 
med Ambuflex har igangsat på seks afdelinger inden for lungekræft og fem afdelinger inden for 
prostatakræft samt det igangværende arbejde med omlægning fra venteværelse-PRO til tele-PRO på 
Nyremedicinsk afdeling på Skejby Sygehus indikerer imidlertid, at den estimerede tidshorisont er 
realistisk, hvis udbredelse sker som følge af en national beslutning. 

4.4 Drift 
De organisatoriske rammer omkring klinisk brug af PRO skal i en driftssituation sikre effektiv 
håndtering af relaterede arbejdsopgaver, hvor det kliniske personale så vidt muligt friholdes fra 
opgaver, der ikke knytter sig direkte til den kliniske brug af de indsamlede PRO-data. 

Konkret er der her primært tale om en række 'back office' funktioner, eksempelvis i form af den 
praktiske håndtering af elektroniske og fysiske spørgeskemaer samt support til klinikere og patienter.  

                                                      
54 Ressourcebehov er estimeret pba. indsamlede data. 
55 Ressourceforbruget er estimeret pba. erfaringer fra de forsøg med brug af PRO, som Kræftens Bekæmpelse i samarbejde 

med Ambuflex har igangsat på seks afdelinger inden for lungekræft og fem afdelinger inden for prostatakræft. 
56 Ressourceforbruget er estimeret pba. erfaringer fra interviewede klinikere på en række afdelinger, der har taget PRO i brug i 

samarbejde med Ambuflex/VestKronik. 



 

44 

 

Nedenstående tabel giver et overblik over de væsentligste opgaver og dertilhørende estimeret 
ressourcebehov. 
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Tabel 15 Oversigt over opgaver og ressourcebehov i driftsfase57 

Niveau Opgave Est. ressourcebehov 

Tværgående funktioner • Koordination af den kliniske brug af PRO på tværs 
af behandlingsområder og op mod nationale og 
regionale strategier på området 

• Opsamling og videreformidling af driftserfaringer på 
tværs af behandlingsområder og ambulatorier 

• Drift af organisatoriske rammer for indsamlingen af 
PRO-data, herunder håndtering af fysiske 
spørgeskemaer 

Der regnes i business 
casen med, at der skal 
afsættes en overordnet 
projektleder fuld tid til drift 
af PRO fra det tidspunkt, 
hvor mere end et 
behandlingsområde er i 
drift58 

Funktioner på 
behandlingsområde-
niveau 

• Koordination på tværs af ambulatorier samt til andre 
behandlingsområder, eks. omkring den tekniske 
understøttelse og de organisatoriske rammer 

• Opsamling og videreformidling af kliniske erfaringer 
og driftserfaringer på tværs af ambulatorier samt til 
andre behandlingsområder 

Der regnes i business 
casen med, at der skal 
afsættes en projektleder-
ressource en dag om 
ugen pr. behandlings-
område59 

Funktioner på 
ambulatorieniveau 

• Løbende justeringer i brugen af PRO 

• Koordination med øvrige ambulatorier på 
behandlingsområdet 

Der regnes i business 
casen ikke med særskilte 
omkostninger på 
ambulatorieniveau, idet 
løbende opgaver i 
relation til brug af PRO 
regnes for en 
driftsopgave på linje med 
andre driftsopgaver 

 

4.5 Tidshorisont for national udbredelse 
Til brug for business casen skal der fastlægges en tidsmæssig udbredelsestakt for hvert af de seks 
udvalgte behandlingsområder. Som grundlag for dette giver nedenstående figur et overblik over status 
pr. 1. januar 2015 for de seks udvalgte behandlingsområder. Som det fremgår af figuren, er der på alle 
seks behandlingsområder udviklet og testet spørgeskemaer. I forhold til epilepsi har der som nævnt 
ovenfor endvidere fundet en flerårig erfaringsopbygning sted således, at dette behandlingsområde 
allerede nu vurderes at være modent til national udbredelse. For de øvrige fem behandlingsområder 
må opstartsfasen senest i løbet af 2016 forventes gennemført. Figuren opsummerer endvidere den 
estimerede tidsmæssige udstrækning af de enkelte faser som beskrevet i ovenstående afsnit. 

  

                                                      
57 Ressourcebehov er estimeret pba. indsamlede data. 
58 Ressourceforbruget er estimeret pba. Ambuflex's erfaringer med understøttelse af en række afdelinger og ambulatorier inden 

for flere forskellige behandlingsområder. Ressourceforbruget til udsendelse, indsamling og indscanning af fysiske 

spørgeskemaer er prissat særskilt (jf. kapitel 3 om teknisk understøttelse). 
59 Ressourceforbruget er estimeret pba. Ambuflex's erfaringer med understøttelse af en række afdelinger og ambulatorier inden 

for flere forskellige behandlingsområder. 
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Figur 9 Tidshorisont for national udbredelse af PRO 

 

Som det fremgår af figuren, og som beskrevet ovenfor, er modningen og erfaringsdannelsen omkring 
klinisk brug af PRO størst i forhold til epilepsi, mens de øvrige fem områder med mindre variationer 
(og forskellig klinisk forhistorie omkring brug af PRO) er kommet nogenlunde lige langt i deres 
igangværende projekter. Det synes derfor oplagt i første omgang at opbygge erfaringer med national 
udbredelse af PRO på epilepsi-området til at opbygge udbredelseserfaringer, hvorefter disse 
erfaringer genanvendes i forbindelse med en udbredelse af PRO på de øvrige udvalgte 
behandlingsområder. 

Dette er afspejlet i business casen ved at lade epilepsi være det første behandlingsområde, der i 
potentialeberegningen udbredes nationalt, hvorefter de øvrige områder udbredes det efterfølgende år 

Nedenstående tabel opsummerer i forlængelse af ovenstående de konkrete 
beregningsforudsætninger for udbredelse af de seks behandlingsområder i business casen. 

Tabel 16 Oversigt over anvendte beregningsforudsætninger vedr. national udbredelse60 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Astma 0 pct. 25 pct. 100 pct. 100 pct. 100 pct. 

Epilepsi 25 pct. 100 pct. 100 pct. 100 pct. 100 pct. 

Kemoterapi 0 pct. 25 pct. 100 pct. 100 pct. 100 pct. 

Nyreinsufficiens 0 pct. 25 pct. 100 pct. 100 pct. 100 pct. 

Rheumatoid Arthritis 0 pct. 25 pct. 100 pct. 100 pct. 100 pct. 

Prostatakræft 0 pct. 25 pct. 100 pct. 100 pct. 100 pct. 

 

4.6 Organisatoriske opmærksomhedspunkter 
Som det fremgår af ovenstående afsnit, er ibrugtagningen af PRO på de enkelte ambulatorier et 
integreret og afgørende element i ambitionen om national udbredelse. Når analysen anvender 
betegnelsen 'national udbredelse' opfattes dette med andre ord som en trinvis proces, hvor flere 
behandlingsområder og -lokationer inddrages i en løbende udrulning. Rækkefølgen og tempoet vil 
naturligvis skulle ske under hensyntagen til lokale incitamenter og inddragelse i beslutningsprocessen, 
ligesom modning og forandring af kliniske arbejdsgange kræver medejerskab og refleksion. 

                                                      
60 Estimeret pba. indsamlede data. 



 

47 

 

4.6.1 Implementeringserfaringer fra VestKroniks arb ejde med 
AmbuFlex 

Erfaringer fra VestKroniks arbejde med udbredelse af PRO i AmbuFlex-projekterne viser forskelle på 
såvel ibrugtagningshastighed som engagement og lokal forankring på tværs af de enkelte 
ambulatorier, hvilket indikerer, at organisatoriske og ledelsesmæssige forhold og overvejelser har 
betydning for implementeringstakten. Det er endvidere betegnende, at de hidtidige erfaringer med 
implementering af PRO altovervejende stammer fra ambulatorier, hvor beslutningen om indførelse 
typisk har været drevet af klinikere med engagement og beslutningskompetence på de enkelte 
ambulatorier, snarere end af ledelsen på hospitals- eller regionsniveau. 

I forlængelse heraf skal det bemærkes, at Region Midtjylland i 2014 har truffet principbeslutning om 
systematisk udbredelse af brugen af PRO, herunder både til flere afdelinger og på nye 
behandlingsområder. Tilsvarende er der i forbindelse med nærværende analyse identificeret 
beslutningstagere på ledelsesniveau fra flere regioner, som ønsker at tage PRO i brug. 

I modsætning til enkeltstående lokale implementeringsprojekter vil en beslutning om national 
udbredelse af PRO stille skærpede krav om at sikre opbakning og ledelsesmæssig forankring på alle 
niveauer - fra nationalt niveau til den enkelte afdeling (jf. nedenstående afsnit om målbarhed, 
opbakning og ledelsesmæssig forankring). 

Dette afsnit samler en række erfaringer fra de behandlingssteder, som bistået af VestKronik har 
implementeret PRO i regi af AmbuFlex-projekterne med henblik på, at disse erfaringer kan give 
inspiration samt bidrage til fokus og prioritering af indsatsen. Erfaringerne og anbefalingerne er 
indsamlet gennem en række interviews med praktikere i forbindelse med gennemførelsen af 
nærværende analyse. 

Afsnittet skal ses som en uddybning af, hvilke forudsætninger omkring de organisatoriske forholds 
betydning for implementeringen, der har ligget til grund for beregningen af business casen. Der er 
således ikke tale om et forsøg på at skrive en egentlig implementeringsvejledning, idet en sådan ville 
ligge uden for rammerne af nærværende analyses scope.  

Det er endvidere værd at nævne, at alle forhold omkring den tekniske implementering er beskrevet i 
kapitel 3, hvorfor der i det nedenstående udelukkende vil blive fokuseret på implementeringsmæssige 
opmærksomhedspunkter af organisatorisk eller ledelsesmæssig karakter. Her er der i særlig grad tre 
områder, som skal fremhæves: 

• Trinvis opstart afhjælper indkøringsvanskeligheder.  Erfaringerne fra AmbuFlex-projekterne 
viser, at opstart af PRO på et nyt behandlingsområde foregår mest smidigt, hvis der indledningsvist 
udvælges et enkelt ambulatorium - en såkaldt indeksafdeling - der involveres tæt i opsætning, test 
og justering af det behandlingsspecifikke PRO-værktøj, før dette udbredes til andre ambulatorier. 
På grund af pilotafdelingernes særlige rolle bør de udvælges ud fra en vurdering af, at de har 
særligt gode forudsætninger for indkøring og afprøvning af PRO på det pågældende 
behandlingsområde. Derfra kan der eksempelvis anvendes en ‘ringe i vandet’-model for 
udbredelse af PRO til øvrige ambulatorier inden for det pågældende behandlingsområde. 

• Nye PRO-ambulatorier efterspørger erfaringer fra an dre . Erfaringerne fra AmbuFlex-
projekterne viser, at når PRO tages i brug på nye ambulatorier, efterspørger disse ambulatorier 
viden og erfaringer fra andre ambulatorier inden for samme behandlingsområde. I relation til en 
national udbredelse bør de erfaringer, der er gjort i regi af Ambuflex, omsættes i en konkret plan for 
deling af erfaringer i implementeringsfasen, eksempelvis gennem et team af 
udbredelseskonsulenter og med inddragelse af 'ambassadører' fra ambulatorier, der allerede har 
taget PRO i brug. 

• Hospitalsledelser og økonomiafdelinger har afgørend e betydning for afklaring af de 
økonomiske incitamenter . Erfaringerne fra såvel AmbuFlex-projekterne som fra flere 
telemedicinske forsøg viser, at inddragelse af hospitalsledelse og økonomiafdelinger har væsentlig 
betydning i forbindelse med afklaring af, hvordan en omlægning af kliniske arbejdsgange som følge 
af en ibrugtagning af PRO påvirker en given afdelings økonomi. I og med at brug af PRO sigter på 
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at nedbringe antallet af ambulante kontroller, vil projekterne inden for rammerne af DRG- og 
DAGS-afregningen potentielt have negative konsekvenser for den enkelte afdelings økonomi. I 
forhold til en national udbredelse vil dette på en del afdelinger blive opfattet som et væsentligt 
økonomisk incitament til ikke at tage PRO i brug. Erfaringerne fra nogle PRO-ambulatorier samt fra 
de telemedicinske projekter er imidlertid, at der kan findes økonomimodeller, der håndterer dette 
på en måde, så spørgsmålet om takstfinansiering ikke udgør et negativt økonomisk incitament for 
ibrugtagning af PRO. 

Ovenstående erfaringer fra AmbuFlex-projekterne er i det følgende søgt tematiseret i forhold til, hvad 
der erfaringsmæssigt har vist sig at kræve særlig opmærksomhed - ikke bare i forbindelse med 
udrulning af PRO, men mere generelt i forbindelse med implementeringer af ny teknologi og 
omlægning af arbejdsgange i sundhedsvæsenet. Temaerne gennemgås på den måde, at de først 
sættes ind i den implementeringsmæssige sammenhæng, der udspringer af ambitionen om national 
udbredelse af PRO. Herefter søges de relevante opmærksomhedspunkter under temaet konkretiseret 
og anskueliggjort ved brug af eksempler fra de interviewede praktikere. 

De indsamlede erfaringer er søgt struktureret under følgende tematiske overskrifter: 

• Målbarhed 

• Opbakning 

Ledelsesforankring 

Det er en meget vigtig forudsætning for, at den organisatoriske implementering af et PRO-projekt kan 
gennemføres med succes, at der på forhånd er opsat og udmeldt klare og målbare kriterier for, hvad 
der ønskes opnået med projektet. Har ledelsen på forhånd gjort sig den ulejlighed at formulere en 
præcis målsætning, vil dette såvel fra projektopstart som undervejs i implementeringen sikre de 
bedste muligheder for, at alle projektets interessenter kan fokusere på effekt og målopfyldelse. 

Der er i det offentlige sundhedsvæsen i Danmark en stærk tradition for at effektivisere og målrette 
implementering af nye, teknologistøttede arbejdsgange med afsæt i viden om, hvad der faktisk virker, 
og en konkret bundlinje for projektet med ledelsesmæssig forankring vil give de bedst mulige 
betingelser for at danne fælles fodslag i organisationen og sikre et systematisk fokus på opfølgning og 
løbende evaluering. 

Det vil naturligvis være vigtigt at sikre, at de opstillede målsætninger virker relevante og realistiske i 
den lokale, organisatoriske og behandlingsmæssige kontekst. Når det er sagt, vil der være flere 
målbare effekter af en PRO-implementering, som må forventes at være ensartede på tværs af 
behandlingsområder og klinikker, eksempelvis andelen af patienter, der visiteres til PRO-baserede 
forløb. 

Opbakning 

Opbakning blandt de kommende brugere er en vigtig forudsætning for en smidig og succesrig PRO-
implementering. Engagementet kommer imidlertid ikke altid af sig selv, og det kan også vise sig at 
være ujævnt fordelt i forhold til implementeringens nøgleinteressenter, som kan vise sig at være 
blandt de travleste medarbejdere i organisationen. Ikke desto mindre er det dog vigtigt, at man ved 
udpegningen af nøgleinteressenter drager omsorg for at sikre, at disse besidder den fornødne 
tekniske og kliniske indsigt, såvel som at de har de fornødne forudsætninger for at drive 
organisatoriske forandringer igennem. Det er ligeledes vigtigt, at man meget tidligt i en implementering 
af PRO bestræber sig på at identificere implementeringens nøgleinteressenter blandt ledere, klinikere 
og patienter og gør sig umage med at afstemme forventninger på baggrund af en målrettet formidling 
af projektets potentielle fordele.  

De eksisterende erfaringer fra implementering af PRO-projekter indikerer, at det kan have stor 
betydning for en smidig implementering, at der hos den enkelte interessent findes det fornødne 
engagement for at involvere sig aktivt i projektet, herunder ved at sætte sig ind i og gøre brug af de 
nye muligheder og krav som en PRO-løsning tilvejebringer. Af betydning for engagementet hos den 
enkelte vil i særlig grad være, hvis der kan tilvejebringes en grad af interessesammenfald mellem de 
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incitamenter, der motiverer den pågældende og en succesrig implementering af PRO. Her kan 
eksempelvis for klinikeres vedkommende være tale om, at succesrig implementering af PRO giver 
lettere adgang til kliniske data, der kan bruges i forskningsøjemed samt til brug for målinger af klinisk 
kvalitet. Endvidere kan muligheden for udformning af individuelle, behovsstyrede forløb virke fagligt 
motiverende for klinikerne og som en tidsbesparende forbedring i behandlingskvaliteten af den enkelte 
patient. Blandt ledere må udsigten til en mere effektiv behandlingsindsats i særlig grad ventes at virke 
tillokkende. 

Endvidere vil en række forhold af mere generel organisatorisk karakter potentielt have indflydelse på, 
hvordan et PRO-implementeringsprojekt vil indvirke på opbakningen blandt klinikere og øvrige 
medarbejdere på det enkelte behandlingssted. Generelt er det af stor betydning, at de relevante 
medarbejdere er informeret på forhånd om beslutninger af betydning for deres arbejdsdag. Endvidere 
er det vigtigt, at planlagte ændringer af klinisk praksis opleves som nyttige og hensigtsmæssige af de 
involverede. Hvis de nye arbejdsgange, der indføres som konsekvens af brug af PRO, opleves som 
unødigt komplicerende og forsinkende, vil det potentielt kunne hæmme den enkelte medarbejders 
engagement i processen. 

Ledelsesforankring 

Hvis et organisatorisk forandringsprojekt for alvor skal have såvel gennemslagskraft som varig 
virkning i en travl hverdag, hvor mange initiativer og driftsopgaver kappes om organisationens 
opmærksomhed, er det vigtigt, at ledelsen påtager sig et ansvar for at sikre, at projektet forbliver 
synligt gennem hele implementeringen. Det drejer sig i særlig grad om, at ledelsen går foran med et 
godt eksempel, når det handler om at udnytte de nye muligheder til at omlægge til mere effektive 
arbejdsgange. Men det handler også om, at ledelsens prioritering virker autentisk og helhjertet. Det er 
således vigtigt, at ledelsen, hvis der skulle opstå behov for prioritering undervejs, aktivt demonstrerer, 
at der er alvor bag ordene, når gevinsten ved brug af PRO-baserede arbejdsgange skal udmøntes i 
konkrete organisatoriske forandringer. Her vil det, jævnfør det ovenstående, være en stor hjælp, hvis 
ledelsen allerede fra begyndelsen af projektet har etableret og formidlet klare, konsistente og målbare 
kriterier for implementeringen af PRO. 

Det vil tilsvarende være af betydning for implementeringens synlighed, hvis det internt i organisationen 
opleves, at ledelsen prioriterer projektets vigtighed ved at tilvejebringe de fornødne foranstaltninger for 
en hurtig operationalisering i form af eksempelvis introduktionskurser, support og en hurtig reaktion i 
de tilfælde, hvor implementeringen støder på uforudsete organisatoriske komplikationer eksempelvis i 
forhold til tilretning af arbejdsgange. 
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Den opstillede business case for national brug af PRO er samlet set positiv 
med et akkumuleret nettopotentiale over fem år på 84 mio. kr. Business casen 
udgøres af en national udbredelse af PRO til seks behandlingsområder over 
fem år med anvendelse af en fælles teknisk og organisatorisk infrastruktur til 
afvikling af PRO. Der regnes med en vis usikkerhed i business casen, som 
derfor kan vise sig både større og mindre end det estimerede. Worst case 
vurderes til 67 mio. kr., mens best case vurderes til 102 mio. kr. 

5.1 Resultater 
Business casen udgøres af en national udbredelse til seks behandlingsområder over 5 år med 
anvendelse af en fælles teknisk og organisatorisk infrastruktur til afvikling af PRO.  

I fem af behandlingsområderne (Astma, Epilepsi, Nyreinsufficiens, Prostatakræft og Rheumatoid 
Arthritis) er business casen modelleret over en ensartet anvendelse af PRO, hvor potentialet opnås 
ved at reducere andelen af konsultationer med fysisk fremmøde på ambulatoriet. I det sjette 
behandlingsområde vedrørende Kemobehandling opnås potentialet ved at reducere medicinforbruget 
gennem en forudgående patientscreening med anvendelse af PRO.  

Den opstillede business case er baseret på de grundlægende principper og retningslinjer fra Statens 
Business Case-model. Der er dog foretaget enkelte justeringer bl.a. som følge af, at genstandsfeltet 
for analysen er begrænset til konsekvenser for regionernes økonomi og at det er vurderet, at det vil 
være for ressourcemæssigt omfattende at opgøre alle omkostninger på baggrund af regnskabstal. De 
konkrete afvigelser fra Statens Business Case-model er beskrevet i bilag D. 

Business casen er opstillet over en femårig periode fra 2016 til 2020. Business casen er beregnet i 
2015 PL-niveau, og resultaterne er som hovedregel angivet i nutidsværdi (NNV). Det fremgår af de 
enkelte tabeller og figurer, hvorvidt der er tale om nutidsværdi eller ej. 

5.1.1 Samlet nettopotentiale over fem år 
Den opstillede business case for en national udbredelse af PRO på seks behandlingsområder er 
samlet set positiv med et akkumuleret nettopotentiale over 5 år på 84 mio.kr. 

Nedenstående figur og tabel giver et overblik over udviklingen i business casens bruttopotentiale, 
omkostninger og nettopotentiale for de seks behandlingsområder akkumuleret over den femårige 
løbetid. Det negative nettopotentiale i 2016 skyldes, at der er omkostninger til udvikling af en 

5 BUSINESS CASE 



 

51 

 

infrastruktur til afvikling af PRO allerede fra 2016, mens anvendelse af PRO på alle seks 
behandlingsområder først er indfaset fuldt ud fra 2018. 

Figur 10 Business casens hovedeffekter (mio.kr. NNV)   

 

 

Tabel 17 Akkumuleret nettopotentiale over fem år, u dvikling over perioden (mio. kr. NNV) 

Type 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttopotentiale 0,5 11,4 50,2 90,2 131,5 

Omkostninger -20,1 -26,5 -33,5 -40,4 -47,1 

Nettopotentiale -19,6 -15,1 16,7 49,8 84,4 

Tabel 18 Akkumuleret nettopotentiale over fem år, u dvikling over perioden (mio. kr.) 

Type 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttopotentiale 0,5 12,3 56,0 102,8 153,0 

Omkostninger -20,9 -27,9 -35,8 -43,8 -51,9 

Nettopotentiale -20,4 -15,6 20,2 59,0 101,1 

Der er i business casen regnet med følgende grundlæggende forudsætninger i relation til realisering af 
potentiale og investeringsbehov: 

• Bruttopotentiale:  National udbredelse af PRO til seks behandlingsområder. Der forudsættes 
opstart med epilepsi fra 2016 og start af de øvrige fem behandlingsområder fra 2017. Potentialet 
vedrørende systematisk anvendelse af PRO indenfor behandlingsområderne Astma, Epilepsi, 
Nyreinsufficiens, Prostatakræft og Rheumatoid Arthritis består primært af reducerede 
personaleanvendelse til fysiske konsultationer og færre udgifter til patienttransport. Potentialet 
vedrørende anvendelse af PRO indenfor behandling med kemoterapi består udelukkede af mindre 
medicinspild ved anvendelse af cytostatika. Det er forudsat, at alle behandlingsområder er fuldt 
implementeret fra 2018. Omlægningen fra AS-IS til TO-BE i forbindelse med implementeringen af 
PRO på behandlingsområderne er nærmere beskrevet i kapitel 3 Behandlingsområder. 

• Omkostninger:  Udviklingsomkostninger til infrastruktur for afvikling af PRO i 2016, projektledelse 
ved national udbredelse samt implementeringsomkostninger på de seks behandlingsområder i 
2016-2018. Endvidere er der indregnet driftsomkostninger til PRO i form af drift og vedligehold, 
porto, scanning mv. Omkostningselementerne til den tekniske infrastruktur er nærmere beskrevet i 
kapitel 4 Teknologi. 
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Tabel 19 Årligt nettopotentiale, udvikling over per ioden (mio. kr. NNV) 

Type 2016 2017 2018 2019 2020 Samlet 

Bruttopotentiale 0,5 10,9 38,8 40,0 41,3 131,5 

Omkostninger -20,2 -6,4 -7,0 -6,9 -6,7 -47,1 

Nettopotentiale -19,6 4,5 31,8 33,1 34,6 84,4 

Tabel 20 Årligt nettopotentiale, udvikling over per ioden (mio. kr.) 

Type 2016 2017 2018 2019 2020 Samlet 

Bruttopotentiale 0,5 11,8 43,7 46,8 50,2 153,0 

Omkostninger -20,9 -7,0 -7,9 -8,0 -8,1 -51,9 

Nettopotentiale -20,4 4,8 35,8 38,8 42,1 101,1 

 

5.1.2 Usikkerhed og følsomhedsberegninger  
I forbindelse med udarbejdelsen af business casen er der foretaget såvel følsomhedsberegninger og 
beregninger af usikkerhed i form af worst case og best case forløb. 

Følsomhedsberegninger viser, hvor følsom business casen er overfor ændringer i værdier for 
inputvariable. Efter identifikation af de mest følsomme variable er det blevet vurderet, i hvilket omfang 
der også knytter sig usikkerhed til fastlæggelsen af parameterværdien. På de områder, hvor der 
vurderes at væres størst usikkerhed, er der fastlagt et usikkerhedsspænd, som efterfølgende 
anvendes til at beregne worst case og best case forløb ved hjælp af Monte Carlo-simulering.  

Følsomhedsberegninger 

Der er gennemført følsomhedsanalyser på alle inputvariable, der indgår i business casen. 
Følsomhedsanalysen viser hvilke variable, der har stor betydning for business casens samlede 
resultat, og hvor det derfor er særligt vigtigt at sikre et præcist estimat for inputvariablens værdi.  

Følsomhedsanalysen viser dog ikke i sig selv hvilke inputvariable i business casen, der er behæftet 
med usikkerhed i fastlæggelsen af variablens værdi. For input-variable, der viser høj følsomhed, og 
hvis værdi samtidig er forbundet med betydelig usikkerhed, er der i business casen tilføjet et 
usikkerhedsspænd (worst case, estimat og best case). Der er endvidere en række input-parametre, 
som ikke er blandt de mest følsomme i modellen, hvor der alligevel er knyttet et usikkerhedsspænd for 
at afspejle, at der er knyttet usikkerhed til fastlæggelsen af parameterværdien. 

Følsomhedsanalysen er foretaget for hver inputvariabel separat for hvert behandlingsområde. 
Følsomheden opgøres ved at øge den enkelte inputvariabel med 10 pct. og beregne den 
gennemsnitlige ændring i business case værdien ved samtidig at lade alle andre inputvariable variere 
mellem best case- og worst case værdier i Monte Carlo-simuleringer. 

Figuren nedenfor viser (for overskuelighedens skyld) en matematisk aggregeret følsomhed af 
inputvariablene på tværs af behandlingsområderne.  
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 Figur 11 Oversigt over inputvariable med størst fø lsomhed 

 

 

Figuren viser desuden de variable, hvis usikkerhed er betydelig, og hvor der som konsekvens heraf er 
tilføjet et usikkerhedsspænd (markeret med lysegråt).  

Fraværet af behov for et usikkerhedsspænd for de fleste AS-IS variable skyldes, at dataindsamlingen 
viste en meget ensartet besvarelse ved interviewundersøgelsen på tværs af ambulatorier, mens det 
for variable som årsløn for læger, antal effektive arbejdstimer og andel pensionister i 
behandlingsgrupperne skyldes, at inputvariablens værdi er normbestemt (f.eks. antal effektive 
arbejdstimer) eller er opgjort på baggrund af opslag i statistiske kilder (f.eks. det Fælleskommunale 
Lønkontor (SIRKA)).  

Følsomhedsanalysen for Kemobehandlinger er gennemført separat, idet der kun er fem betydende 
inputvariable i denne business case. Beregningerne fremgår af Bilag D. 

Usikkerhed beregnet som worst case og best case 

I den samlede business case er spændet mellem worst case og best case for det samlede femårige 
nettopotentiale 67-102 mio. kr. Fra 2018 er det akkumulerede nettopotentiale positivt i alle tre forløb. 
Spændet mellem worst case og best case bestemmes af den indregnede usikkerhed på business 
casens inputvariable.  

Business case resultatet for worst case og best case scenarier er beregnet ved Monte Carlo-
simulering (nærmere beskrevet i bilag D). 

Nedenstående figur giver et overblik over udviklingen i worst case, estimat og best case for business 
casens nettopotentiale akkumuleret over den femårige løbetid. 
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Figur 12 Akkumuleret nettopotentiale over fem år (m io. kr. NNV) 

 

 

I figuren nedenfor er angivet de ti mest betydende bidrag til usikkerheden opgjort på inputvariable for 
de fem ens modellerede behandlingsområder. Det fremgår, at det især er usikkerhed vedrørende TO-
BE inputvariable (især TO-BE fordeling af konsultationer og tidsforbrug) og inputvariable vedrørende 
antallet af konsultationer, som bidrager til de beregnede usikkerhedsspænd.  

 

Figur 13 Oversigt over inputvariables effekt på bus iness casen  
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5.1.3 Årligt nettopotentiale ved fuld indfasning 
Det årlige nettopotentiale ved en fuld indfasning af business casen er på 42 mio. kr. (spændet mellem 
worst case og best case er 35-49 mio. kr.). Det fremgår af tabellen nedenfor, at der er størst 
usikkerhed knyttet til bruttopotentialet, som varierer mellem 44 mio. kr. og 57 mio. kr., mens 
usikkerheden på omkostningerne varierer mellem 7,9 og 8,4 mio. kr.61 Usikkerhederne i analysen 
betyder, at potentialet kan vise sig både mindre og større end det er estimeret på nuværende 
tidspunkt. 

Nedenstående figur og tabel giver et overblik over worst case, estimat og best case for hhv. 
bruttopotentiale, omkostninger og nettopotentiale pr. år ved en fuld indfasning på landsplan. 

Figur 14 Årligt nettopotentiale ved fuld indfasning  (mio.kr.)  

 

 

Tabel 21 Årligt nettopotentiale ved fuld indfasning  (mio. kr.)  

Type Worst case Estimat Best case 

Bruttopotentiale 43,6 50,2 56,7 

Omkostninger -8,4 -8,1 -7,9 

Nettopotentiale 35,2 42,1 48,8 

 

5.1.4 Årligt nettopotentiale for de enkelte behandl ingsområder 
Det akkumulerede nettopotentiale for de seks behandlingsområder varierer mellem 3,2 mio. kr. for 
Epilepsi til 34,3 mio. kr. for Kemobehandlinger. 

Variationen i nettopotentiale skyldes hovedsageligt forskelle i antallet af egnede behandlinger inden 
for hvert område og en forskellig aldersprofil blandt patienterne, som har betydning for regionernes 
omkostninger til patienttransport. Nettopotentialerne for de enkelte behandlingsområder fremgår af 
nedenstående tabel. 

Udviklingsomkostninger for den fælles systemunderstøttelse er fordelt på behandlingsområder efter 
antal egnede konsultationer. 

                                                      
61 Omkostningerne ved fuld indfasning afspejler kun drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne, da udviklingsomkostningerne er 

afholdt tidligere. Der ses dermed bort fra afskrivningerne. 
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Tabel 22 Akkumuleret nettopotentiale over fem år fo rdelt på behandlingsområder (mio. kr. NNV)  

Behandlingsområde  Samlet  

Astma                         7,1 

Epilepsi        3,3 

Kemobehandling      34,3 

Nyreinsufficiens        9,3 

Prostatakræft       12,6 

Rheumatoid Arthritis      17,8 

Samlet  84,4 

 

I nedenstående figur fremgår det, at nettopotentialet har en høj grad af samvariation med antallet af 
konsultationer på behandlingsområderne. Endvidere har behandlingsområdernes aldersprofil 
(medfører større bidrag fra transport) og den forventede vækst i antallet af konsultationer (øger 
antallet af konsultationer over perioden) en betydning for størrelsen af nettopotentialet. 

Figur 15 Akkumuleret nettopotentiale og konsultatio ner per behandlingsområde (mio. kr. NNV)     

 

 

5.1.5 Bruttopotentiale og omkostninger 
Den opstillede business case opererer med tre typer af potentialer: 

• Sparet personaletid i forbindelse med omlægning af ambulatoriebetjeningen til PRO. Potentialet 
realiseres ved at færre patienter møder op til fysisk konsultation eller får en telefonkonsultation eller 
alternativt, at en fysisk konsultation udskiftes med en telefonkonsultation. (Vedrører ikke 
behandlingsområdet Kemobehandlinger). Det er lagt til grund i business casen, at den 
gennemsnitlige ambulante konsultationstid forøges med 5 minutter i TO-BE-scenariet. Antagelsen 
om et øget gennemsnitligt tidsforbrug er begrundet med, at patientpopulationen, der indkaldes til 
fysisk ambulant kontrol på de undersøgte behandlingsområder (ekskl. Kemobehandling), 
gennemsnitligt vil være mere tidskrævende i TO BE-scenariet i forhold til i AS-IS-situationen. 
Forøgelsen med 5 minutter svarer til en procentvis forøgelse af den gennemsnitlige ambulante 
behandlingstid på 17 pct. for Astma, 20 pct. for Epilepsi og Rheumatoid Arthritis samt 25 pct. for 
Nyreinsufficiens og Prostatakræft. Flere studier indikerer imidlertid, at brug af på forhånd 
indsamlede PRO-data i forbindelse med tilrettelæggelsen af en konsultation kan føre til, at denne 
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hurtigere og i højere grad målrettes mod de forhold, der reelt har haft betydning i udviklingen af 
patientens sygdomsbillede. Antagelsen om et forøget tidsforbrug i TO-BE-scenariet vurderes 
således at være forholdsvis konservativ. Konsekvensen for tidsforbruget vil være relevant at 
undersøge nærmere fremadrettet på baggrund af de kliniske erfaringer.      

• Sparede transportudgifter som følge af et mindre behov for transport af patienter til og fra fysiske 
konsultationer på ambulatorierne. (Vedrører ikke behandlingsområdet Kemobehandlinger).  

• Sparede udgifter til medicin som følge en bedre forudgående vurdering af kemopatienters almene 
helbredstilstand via PRO. (Gælder kun behandlingsområdet Kemobehandlinger). 

På omkostningssiden opererer den opstillede business case med fire hovedtyper af omkostninger: 

• Projektomkostninger til etablering af fælles infrastruktur for PRO og implementeringsomkostninger i 
forbindelse med udrulningen af PRO til de enkelte behandlingsområder. Det inkluderer bl.a. 
omkostninger til kravsspecifikation og udvikling af PRO, projektledelse og implementeringsstøtte på 
afdelingerne. 

• Driftsomkostninger vedrørende den fælles PRO-infrastruktur i form af drift og 
vedligeholdelsesomkostninger.  

• Driftsomkostninger til porto og fjernprint samt udsendelse af skemaer via digital post. 

• Driftsudgifter til scanning af returnerede papirskemaer. 

 

Bilag D giver en uddybende gennemgang af definitioner, kildegrundlag mm. for de enkelte 
inputvariable i den opstillede business case. 

Nedenstående figur viser fordelingen af business casens samlede femårige bruttopotentiale og 
omkostninger på de forskellige hovedtyper.  

 

 Figur 16 Fordeling af potentiale og omkostninger ( mio. kr. NNV) 

 

De enkelte hovedtyper på henholdsvis potentialeside og omkostningsside uddybes i de to følgende 
afsnit. 

Bruttopotentiale fordelt på typer 

Nedenstående figur og tabel giver et overblik over udviklingen i det årlige bruttopotentiale fordelt på de 
tre hovedtyper - sparet personaletid, sparet transport af borgere og reduceret medicinspild ved 
kemobehandling - over business casens femårige løbetid.  
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Figur 17 Årligt bruttopotentiale, femårig udvikling  fordelt på potentialetyper (mio. Kr. NNV) 

 

 

Tabel 23 Årligt bruttopotentiale, femårig udvikling  fordelt på potentialetyper (nutidsværdi; mio. kr. NNV) 

Type          2016           2017        2018         2019         2020     Samlet 

Potentiale på 
konsultationer 

0,4 4,6 13,9 14,1 14,2 47,2 

Potentiale transport 0,1 3,3 11,9 12,1 12,3 39,7 

Potentiale på medicin 0,0 3,0 13,0 13,8 14,8 44,6 

Potentiale, i alt 0,5 10,9 38,8 40,0 41,3 131,5 

  

Potentialet på konsultationer.  Som det fremgår af ovenstående tabel, udgør potentialer for 
konsultationer som følge af omlægning til PRO - med 47 mio. kr., svarende til 36 pct. - det største 
bidrag til business casens samlede potentiale. 

Potentiale på transport.  Omkring 40 mio. kr. svarende til 30 pct. af det samlede potentiale udgøres 
af reducerede omkostninger til transport af patienter til og fra ambulatoriet på grund af færre fysiske 
konsultationer. Udgifter til transport er i business casen opgjort som besparelser i regionernes udgifter 
til siddende patienttransport og regionernes udgifter til refusion af transportudgifter62.  

Potentiale på medicin.  Potentialet fra medicin - der udgør knap 45 mio. kr., svarende til 34 pct. af det 
samlede potentiale - kan alene henføres til behandlingsområdet Kemobehandlinger, hvor 
omlægningen til PRO medfører et reduceret spild af dyr medicin som følge af en bedre vurdering af 
patienternes almene tilstand. 

                                                      
62 Det er forudsat, at 35 pct. af pensionisterne på et behandlingsområde modtager siddende transport fra regionen, og 

yderligere 15 pct. modtager refusion for transportudgifter. En siddende transport er forudsat at have en omkostning på 320 kr. 

pr. tur og en refusion på 145 kr. pr. tur. inkl. Administrationsudgifter. Det er endvidere forudsat, at der er 20 pct. flere 

pensionister blandt de patienter, der ikke vurderes egnet til at deltage i PRO som følge af multidiagnoser eller kognitive 

udfordringer med at udfylde spørgeskemaer. For ikke-pensionister er det antaget, at 2 pct. modtager siddende transport, og 3 

pct. modtager refusion. Der er ikke forudsat forskelle på andelen af ikke-pensionister, som er berettiget til transport mellem 

behandlingsområderne. 
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Omkostninger fordelt på typer 

Nedenstående tabel og figur giver et overblik over de årlige omkostninger fordelt på hovedtyper - 
projektomkostninger, driftsomkostninger, scanningsomkostninger samt porto og udsendelsesgebyr. 

Figur 18 Årlige omkostninger over fem år (mio. kr. NNV) 

 

 

Tabel 24 Årlige omkostninger over fem år (mio. kr. NNV)   

Type 2016 2017 2018 2019 2020 Samlet 

Projektomkostninger 20,1 5,3 1,3 1,3 1,3 29,3 

Driftsomkostninger 0,0 0,8 4,7 4,6 4,6 14,7 

Scanningsomkostninger 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,7 

Porto og udsendelsesgebyr 0,0 0,2 0,8 0,7 0,7 2,4 

Omkostninger, i alt 20,1 6,4 7,0 6,9 6,7 47,1 

 

Projektomkostninger . Kravspecifikation og omkostninger til udvikling af PRO system samt 
integrationer. Hertil kommer udgifter til implementering på de enkelte behandlingsområder. Det er i 
business casen lagt til grund, at alle udviklingsomkostninger til etablering af fælles infrastruktur for 
PRO afholdes i 2016. Implementeringsudgifterne er afholdt i 2017. For 2018 og frem afspejler 
udgifterne projektledelse på systemet. 

Driftsomkostninger.  Det er forudsat, at de årlige vedligeholdelsesomkostninger til infrastruktur udgør 
20 pct. af udviklingsomkostningerne. Supportudgifter vedr. teknisk support til brugere er forudsat at 
udgøre 10 pct. af udviklingsomkostningerne.  

Scanningsomkostninger.  Omkostningerne til scanning af indsendte papirskemaer er forudsat at 
udgøre 8 kr. pr. skema.  

Porto og udsendelsesgebyr.  Der forudsættes udgifter til udsendelse af digitale spørgeskemaer 
svarende til 1,25 kr. for anvendelse af Digital Post. Papirskemaer er forudsat at kunne udsendes med 
svarporto på 13,5 kr. Det er forudsat, at der udsendes en rykker til hver anden patient, der deltager i 
PRO. Endelig er det antaget, at 95 pct. af de egnede patienter besvarer spørgeskemaet. 

Ovennævnte forudsætninger vedrørende business casens omkostninger er nærmere beskrevet i 
kapitel 4 Teknologi. 
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5.2 Kvalitative gevinster 
De foregående afsnit har haft til formål at dokumentere beregningerne bag estimatet af de kvantitative 
gevinster ved en national udbredelse af PRO på seks udvalgte behandlingsområder. I forbindelse med 
analysens gennemførelse er der desuden identificeret en række supplerende gevinster ved 
udbredelse af PRO, som er af mere kvalitativ karakter. De kvalitative gevinster er ikke værdisat i 
business casen i økonomiske termer, idet usikkerheden omkring realisering af disse gevinster er for 
høj eller er vanskelig at kvantificere i en økonomisk opgørelse. På lang sigt må det forventes, at nogle 
af de identificerede kvalitative gevinster vil kunne have en positiv økonomisk effekt. 

Konkret er der identificeret kvalitative gevinster, som kan sammenfattes under følgende temaer: 

• Øget medejerskab til egen behandling 

• Højere oplevet kvalitet i behandlingsforløbet 

• Mere målrettet diagnosticering og behandling 

I det følgende vil de ovenstående kvalitative gevinster blive beskrevet nærmere. 

5.2.1 Øget medejerskab til egen behandling 
Det er kendetegnende for behandlingsforløbene i et moderne sundhedsvæsen, at de under respekt for 
individuelle forskelligheder søger at inddrage patienten aktivt på en række områder herunder såvel i 
beslutninger vedrørende behandling og pleje såvel som i den løbende observation, behandling og 
forebyggelse. Det skyldes ikke mindst positive erfaringer med, at patienter som føler sig inddraget og 
tager et medansvar for egen behandling oplever hyppigere og hurtigere rekonvalescens og færre 
tilbagefald. Der er således meget, som indikerer, at i jo højere grad patienterne kan inddrages og 
ansvarliggøres i behandlingen af egen sygdom, jo bedre. 

Det er imidlertid vigtigt at holde for øje, at patienter som udgangspunkt er i en sårbar situation og det 
er således ikke mindst af etiske årsager vigtigt, at patientens rolle i egen behandling italesættes på en 
empatisk måde og med udgangspunkt i en god forståelse for, hvad patienten reelt magter at tage 
ansvar for, og hvor sundhedsvæsenet bør være tovholder. Centralt er således den gode samtale og et 
tillidsfuldt forhold mellem patient og behandler og i forlængelse heraf også rammerne for, hvordan 
denne samtale kan etableres i en travl hverdag. 

Analysen peger på, at brug af PRO forud for ambulatoriske konsultationer kan bidrage til at såvel 
patient som behandler kan opnå en bedre og mere reflekteret forståelse af hvad patientens 
udgangspunkt er for at varetage et medansvar for egen behandling. Ligeledes kan den løbende brug 
af PRO, eksempelvis som optakt til tilbagevendende kontroller, føre til en bedre og mere finmasket 
indsigt i, hvordan patientens forudsætninger for at blive inddraget udvikler sig over tid. 

Det kan således ikke udelukkes, at en national udbredelse af PRO på de seks udvalgte 
behandlingsområder vil føre til bedre kliniske forudsætninger for at gennemføre behandlingsforløb, der 
i højere grad hviler på inddragelse af patienten som medejer i egen behandling. 

I et samfundsperspektiv kan dette potentielt føre til lavere behandlingsomkostninger, idet patienter 
som i højere grad tager medansvar for behandlingen af egen sygdom generelt set vil være tilbøjelige 
til i højere grad eksempelvis at følge genoptræningsprogrammer, og proaktivt at involvere 
sundhedsfagligt personale af egen kraft, når udviklingen i patientens sygdomsbillede tilsiger det. 

5.2.2 Højere oplevet kvalitet i behandlingsforløbet  
Flere af de i forbindelse med analysen interviewede klinikere beskriver, at det til tider forekommer, at 
patienter udebliver fra ellers planlagte kontrolbesøg i sundhedsvæsenet. Årsagerne hertil er naturligvis 
varierende, men en ikke sjældent forekommende begrundelse synes at være, at det for den 
pågældende patient ikke forekom nødvendigt på det givne tidspunkt. Omvendt opleves der også 
dagligt mange ’lette patienter’, som måske river to timer eller mere ud af en travl hverdag for at møde 
op på ambulatoriet, venter på at komme til og herefter oplever, at det på 5 minutter eller kortere tid 
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bliver afklaret, at han/hun da egentlig har det meget fint, og at der ikke behøver at blive truffet 
yderligere foranstaltninger eller korrektioner i den allerede tilrettelagte behandling.  

Som det er fremgået af de ovenstående afsnit har en national udbredelse af PRO potentiale til at 
reducere antallet af unødige kontrolbesøg, idet det vurderes, at brugen af PRO vil kunne informere de 
sundhedsfaglige dispositioner omkring, hvem der reelt har behov for en opfølgende undersøgelse og 
hvem, der synes at have det så godt, at de godt kan vente til næste planlagte kontrol.  

Hvis en øget brug af en mere velinformeret grad af screening af patienterne forud for planlagte besøg 
reelt kan føre til, at færre patienter behøver at bruge tid på at møde frem til, hvad der for dem fremstår 
som unødvendige kontrolbesøg, vil slutresultatet være, at det samlede behandlingsforløb opfattes 
som mere relevant og mindre indgribende for de enkelte patienter. Samlet set vil den oplevede 
behandlingskvalitet være forbedret som følge heraf. 

I et samfundsperspektiv kan dette føre til mindre spildtid blandt det sundhedsfaglige personale i kraft 
af færre aflyste konsultationer, lige som det kan føre til mindre unødig transporttid blandt patienterne. 
Potentielt kan en højere oplevet kvalitet i behandlingsforløbet også føre til øget fastholdelse af 
patienter i behandling, hvilket vil føre til færre omkostninger i forbindelse med genindlæggelser og 
lignende. 

5.2.3 Mere målrettet diagnosticering og behandling 
I forbindelse med traditionelle, ikke PRO-baserede ambulatoriske konsultationer til brug for opfølgning 
og kontrol vil det være en normal oplevelse, at det sundhedsfaglige personale bruger en del af tiden i 
konsultationen på at spørge bredt ind til udviklingen i patientens tilstand samtidig med at notater i 
journalen konsulteres enten forud for eller under selve konsultationen. Efter at eventuelle væsentlige 
udslag herefter er identificeret, kan den resterende tid bruges på at foretage fornødne prøver, henvise, 
vejlede og/eller udskrive medicin. Idet den første del af konsultationen ofte skal bruges på den brede 
indkredsning af relevante forhold i patientens tilstand vil der i sagens natur være begrænset tid i en 
traditionel konsultation til at foretage de specifikke og mere uddybende nedslag som nævnt i det 
ovenstående. 

Flere studier indikerer imidlertid, at brug af på forhånd indsamlede PRO-data i forbindelse med 
tilrettelæggelsen af en konsultation kan føre til, at denne hurtigere og i højere grad målrettes mod de 
forhold, der reelt har haft betydning i udviklingen af patientens sygdomsbillede63. Muligheden for en 
mere systematisk opsamling af disse data kan potentielt også give det sundhedsfaglige personale et 
bedre overblik over udviklingen i patientens tilstand over tid, hvilket kan være et nyttigt korrektiv til det 
øjebliksbillede, som en konsultation nødvendigvis vil være. 

I visse tilfælde vil brugen af PRO som grundlag for tilrettelæggelse af konsultationen endda føre til, at 
der i højere grad kan opnås mere præcise behandlinger, eksempelvis i form af øget fokus på 
bivirkninger eller ved at undgå decideret unødige behandlinger, som ikke viser sig at føre til en reel 
bedring af patientens tilstand. 

En mere målrettet diagnosticering og behandling kan i et samfundsperspektiv føre til reducerede 
behandlingsomkostninger som følge af færre fejlbehandlinger og bivirkninger. 

  

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

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

Methodological Quality and Effects", J Med Internet Res 2012;14(5):e126; Valderas, J M, Kotzeva, A., Espallargues, M., 

Guyatt, G., Ferrans, C. E., Halyard, M. Y., et al (2008): "The impact of measuring patient-reported outcomes in clinical practice: 

A systematic review of the literature". Quality of Life Research, 17(2), 179-193; Marshall, S., Haywood, K. L., & Fitzpatrick, R. 

(2006). Impact of patient-reported outcome measures on routine practice: A structured review. Journal of Evaluation in Clinical 

Practice, 12(5), 559-568. 
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I analysen er de økonomiske og kvalitetsmæssige potentialer ved systematisk 
anvendelse af PRO indenfor udvalgte behandlingsområder i sygehusvæsenet 
blevet belyst. Potentialet ved PRO vurderes dog at være væsentlig højere, 
hvis en systematisk anvendelse af patienternes egne oplysninger udbredes 
organisatorisk til flere sektorer i sundhedsvæsenet. Gevinsterne ved PRO bør 
desuden betragtes som en delmængde af en sundhedsteknologisk palet, hvor 
en kombination af f.eks. PRO, telemedicinsk behandling og digital 
genoptræning kan opfylde forskellige behov i patientens sygdomsforløb. Om 
end fordelene ved en sådan tværsektoriel udbredelse af PRO overskrider 
analysens sigte, synes det værd at fremhæve i perspektiverende regi – lige 
som det bør nævnes, at der kan være potentialer ikke blot på individniveau, 
men også på samfundsniveau i form af bedre muligheder for kvalitetsudvikling 
og forskning.   

6.1 Brug af PRO i almen praksis 
For langt de fleste behandlingsområder gælder det, at patienterne efter stabil behandling i ambulant 
regi overdrages til fortsat kontrol i almen praksis. Fuld realisering af såvel de økonomiske som 
kvalitetsmæssige potentialer ved systematisk brug af PRO fordrer derfor, at indsatsen tænkes i helhed 
på tværs af forskellige sektorgrænser, og at sammenhængende PRO-patientforløb etableres. Data 
indsamlet via PRO på hospitalerne indeholder information om den forudgående udvikling i patientens 
sygdomsforløb, som kan understøtte en smidig overgang til behandling andetsteds i 
sundhedsvæsenet. Flere af de identificerede forudsætninger for PRO bliver tillige opfyldt ved 
eksempelvis kontrol i almen praksis samt ved rehabilitering eller genoptræning af patienter med en 
kronisk lidelse i kommunalt regi. Det betyder, at tilsvarende gevinster vil kunne høstes ved at bruge 
patienternes selvrapporterede oplysninger systematisk i andre dele af sundhedsvæsenet.  

Det identificerede kvalitetsmæssige potentiale ved PRO vurderes at gøre sig gældende i tilsvarende 
grad for andre sektorer i sundhedsvæsenet. Erfaringer fra ambulante kontrolkonsultationer viser, at 
adgang til patienternes oplevede udvikling i symptomer, funktionsevne og livskvalitet klæder det 
sundhedsfaglige personale på, forbedrer dokumentationen over tid og muliggør en problemfokuseret 
konsultation. Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen særlige forhold, som skulle udgøre en 
barriere i relation til at høste tilsvarende gevinster ved tværsektoriel udbredelse af PRO. 

Tilsvarende vurderes også de økonomiske potentialer at gøre sig gældende uden for den ambulante 
kontrol. Business casen for national udbredelse af PRO til ambulant kontrol af patienter med udvalgte 

6 PERSPEKTIVERING 
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diagnoser viser, at forudgående afklaring af patientens tilstand kan medføre store økonomiske 
gevinster. Det skyldes, at behandlingen kan optimeres ved at tilpasse forløbet til den enkelte patient, 
hvorved f.eks. unødige ambulante kontroller kan undgås. Ligheder i behandlingspraksis på tværs af 
sektorer gør, at det økonomiske potentiale ved udbredelse af PRO vurderes at være betydeligt. 
Foruden en reduktion i antallet af unødige kontroller forventes systematisk brug af PRO også i et vist 
omfang at kunne adressere udfordringen med hensyn til patientudeblivelse.  

En organisatorisk udbredelse af PRO vurderes ydermere at have en række kvalitative gevinster for 
patienten. PRO bidrager bl.a. til involvering af patienten til at tage et øget medejerskab for egen 
behandling, højere oplevet kvalitet i behandlingsforløbet og en mere målrettet diagnosticering. Ved at 
anvende PRO systematisk på tværs af sektorgrænser opretholdes disse kvalitative gevinster igennem 
hele patientens sygdomsforløb.  

6.2 Snitflader til telemedicin 
PRO er et ud af flere sundhedsteknologiske redskaber, som bidrager til at forbedre behandlingen af 
patienter inden for en lang række diagnoseområder. Redskaberne opfylder forskellige formål og kan 
som følge deraf i vid udstrækning fungere komplementært i et behandlingsforløb. Hvor PRO 
eksempelvis anvendes til at indsamle information om patienten forud for en eventuel konsultation, 
erstatter telemedicinsk behandling som hovedregel konsultationen. Samtidig har tilbuddene også 
tydelige snitflader til hinanden. PRO kan således anskues som en meget simpel form for 
telemedicinsk behandling, som potentielt vil kunne indgå i udvidede behandlingsforløb, som 
eksempelvis også gør brug af videokonsultation eller egenkontrol udført i hjemmet. En 
sammentænkning af de eksisterende redskaber vurderes at kunne muliggøre en øget tilpasning til den 
enkelte patients behov og digitale færdigheder, hvilket i sidste ende kan øge såvel det økonomiske 
som kvalitetsmæssige potentiale. En blandingsform, hvor hjemmemonitorering af patienten udfoldes 
som en kombination af hyppige telemedicinske målinger og måske mindre hyppig indrapportering af 
patientoplysninger, kan tænkes at give værdifuld indsigt for det behandlende personale i forhold til at 
træffe beslutninger om behandlingsjustering eller indkaldelse til kontrol. Det er især værd at holde for 
øje, at telemedicin og PRO har komplementære egenskaber i den forstand, at telemedicinsk 
hjemmemonitorering giver en meget finkornet og eksakt måling af et begrænset udvalg af indikatorer, 
mens PRO giver mulighed for at danne et mere bredspektret overblik over patientens tilstand og 
samtidig potentielt kan bringes i anvendelse over for en bredere målgruppe end de patienter, man ville 
inddrage i telemedicinsk hjemmemonitorering. 

Om end det naturligvis ligger uden for denne analyses scope, peger meget således på, at der kan 
være fordele ved at samtænke såvel support som det tekniske og organisatoriske set up omkring en 
national udbredelse af telemedicin og PRO. 

6.3 Brug af PRO i kvalitetsudvikling og forskning 
De identificerede potentialer ved systematisk anvendelse af PRO er i vid udstrækning knyttet til den 
enkelte patient. Flere studier har tillige vist, at PRO-data på aggregeret niveau kan understøtte 
kvalitetsudvikling og forskning og dermed indirekte bidrage til forbedringer for et helt behandlings-
område.64 Eksempelvis ved at afdække årsagen til systematiske forskelle i behandlingsresultaterne på 
tværs af enheder eller identificere nødvendige tiltag for at udnytte det fulde potentiale ved at bruge 
PRO. Den største fordel ved PRO - sammenholdt med traditionelle registerdata - er, at patientdata 
kan indsamles uden forsinkelse og over en længere tidsperiode.  

For at indfri potentialet ved at anvende PRO i kvalitetsudvikling og forskning, skal data opfylde en 
række forudsætninger. De vigtigste er:  

                                                      
64 Kilde: PRO-målinger og RKKP, Databasernes Fællessekretariat, juni 2014, s. 4: 

http://www.rkkp.dk/files/Subsites/RKKP/Drift%20og%20udvikling/diverse%20projekter/140603_DFS_Notat_PRO_V1-2.pdf  
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• Adgang til relevante data. Spørgeskemaer målrettet kvalitetsudvikling og forskning 
indsamles ofte på gruppeniveau . Det er dog værd at bemærke, at indsamlingen også godt kan 
ske på individniveau, hvorved data til klinisk vurdering af den enkelte patient og data til 
kvalitetsudvikling og forskning kombineres. Således har Regionernes Kliniske 
KvalitetsudviklingsProgram (RKKP) besluttet, at kvalitetsdata fremover skal indsamles med afsæt i 
klinisk patientrapporteret data på individniveau.65 

• Et standardiseret grundlag.  En betingelse for, at PRO kan anvendes til kvalitetsudvikling og 
forskning, er, at data indsamles på et standardiseret og videnskabeligt grundlag. Standardisering 
gør sammenligning af resultater på tværs af både nationale og internationale enheder mulig. En vis 
grad af ensartethed på tværs af forskellige behandlingsenheder er således nødvendig. 

• En høj svarprocent.  Validiteten af data beror på en høj svarprocent, dvs. at det kun er muligt at 
foretage slutninger på et aggregeret niveau, hvis der forefindes data for en vis andel af patienterne. 
Svarprocenten afhænger i vid udstrækning af karakteristika for behandlingsområdets patienter 
samt den valgte indsamlingskanal. 

 

 

 
  

                                                      
65 PRO-målinger og RKKP, Databasernes Fællessekretariat, juni 2014, s. 7: 

http://www.rkkp.dk/files/Subsites/RKKP/Drift%20og%20udvikling/diverse%20projekter/140603_DFS_Notat_PRO_V1-2.pdf 
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