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1 Vejledning til dataudtræk for deltagerkommunerne 

 
Evaluering af digital tidlig opsporing 
Specifikation af datatræk til opgørelse af forebyggelige indlæggelser til 
slutma lingen 

Som led i evalueringen af digitalt understøtte tidlig opsporing af sygdom og funktionstab blandt ældre i de 5 

kommuner, måles på tidlig opsporings effekt på forekomsten af forebyggelige indlæggelser. Nedenfor 

fremgår specifikation af de data hver kommune bedes udtrække og levere, samt vejledning til, hvordan 

data trækkes.  

 

Deadline for levering af data er d. 18. januar 2017. I bedes sende data til Thomas Bille på mail 

thomas@spitzeco.dk. Spørgsmål til vejledningen kan ligeledes rettes til Thomas på mail eller tlf. 2947 6275 

 

Ny opgørelsesmetode 

Det har vist sig, at opgørelsen af forebyggelige indlæggelser for et år af gangen, som indtil nu er anvendt i 

evalueringen, indeholder en usikkerhed. Det skyldes, at forebyggelige indlæggelser for borgere, der ikke har 

været visiteret til hjælp medregnes når data trækkes på denne måde.  

I slutmålingen er metoden for udtræk af data derfor ændret ift. start og midtvejsmålingen. Der skal derfor 

genereres et helt nyt datasæt for alle de år, der indgår i evalueringen inkl. data til nul-punkts-målingen.  

Den periode hver kommune skal udtrække data for, fremgår af nedenstående tabel 1. 

Indsamling af data om antallet af forebyggelige indlæggelser 

Der skal laves et udtræk fra eSundhed af forebyggelige indlæggelser (se nedenstående definition i tabel 2). 

Trækket skal afgrænse og opdeles på borgere, der er 65+ år og som er: 1. Visiteret til hjemmehjælp 

(praktisk hjælp og /eller personlig pleje) eller 2. bor på plejehjem. Der skal kun trækkes data for de 

enheder, der er omfattet af evalueringen (se tabel 1 nedenfor). 

Hver kommune bedes udtrække data for den i tabel 1 angivne periode og de i tabellen angivne enheder 

fordelt på: 

• Hvert år i perioden opdelt på måneder, der indgår i den angivne periode i tabel 1 

• Hjemmehjælpemodtagere (65+ årige visiteret til praktisk hjælp og /eller personlig pleje) 

• Plejehjemsbeboere (65+ årige visiteret til/bor på plejehjem) 

• Forebyggelige indlæggelsestyper (jf. tabel 2 med diagnosekoder nedenfor) 

 

  

mailto:thomas@spitzeco.dk
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Tabel 1. Oversigt over de enheder og perioder, den enkelte kommune skal udtrække data for 

Kommune Enheder   Periode 

Gentofte 

Tre hjemmeplejegrupper  
Øresund 
Gentofte 
Ordrupvænge 

Fra 1.6.2014 til 30.9.2016 

Et plejehjem (plejebolig) Kløckershave Fra 1.6.2014 til 30.9.2016 

Kontrolgrupper  
(Tre hjemmeplejegrupper 
og en plejebolig) 

Jægerbakken 
Sofie 
Vangede 
Søndersøhave (plejebolig) 

Fra 1.6.2014 til 30.9.2016 

Greve 
Et plejehjem Strandcentret Fra 1.1.2014 til 30.9.2016 

Et hjemmeplejeområde  Stranden Fra 1.1.2014 til 30.9.2016 

Greve - NYT Et hjemmeplejeområde  Tune Fra 1.1.2014 til 30.9.2016 

Silkeborg To hjemmeplejeområder 
Alderslyst Vest 
Alderslyst Øst 

Fra 1.1.2015 til 30.9.2016 

Silkeborg - NYT To hjemmeplejeområder 
Gjern 
Gudenå  

Fra 1.1.2015 til 30.9.2016 

Slagelse To hjemmeplejeområder 
Holbækvej 
Grønningen 

Fra 1.10.2014 til 
30.9.2016 

Slagelse - NYT To plejehjem 
Stillinge plejecenter 
Skovvang plejecenter 

Fra 1.10.2014 til 
30.9.2016 

Aalborg To plejehjem 
Thomasminde 
Uttrupgaard 

Fra 1.1.2014 til 30.9.2016 

Aalborg - NYT Et Hjemmeplejeområde Solsiden Fra 1.1.2014 til 30.9.2016 

 

Vejledning til udtræk af data 

For at udtrække data om antallet af forebyggelige indlæggelser, skal kommunen anvende sin adgang til det 

lukkede esundhed.dk univers. Der er findes en introduktion til det her: 

http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-lukket-esundhed  

For at afgrænse datatrækket i eSundhed til den rigtige målgruppe, skal der fra kommunens omsorgssystem 

og boligmodul genereres en CPR liste med de relevante borgere, der skal trækkes data på i eSundhed.  

1. Fra omsorgssystem og boligmodul trækkes: 

a. Liste med borgere/CPR der modtog hjemmehjælp i de omfattede 

hjemmeplejeområder/grupper i den i tabel 1 angivne periode. Der laves en liste for hver 

måned i de omfattede årstal. 

b. Liste med borgere/CPR der boede på de omfattede plejehjem for den i tabel 1 angivne 

periode. Der laves en liste for hver måned i de omfattede årstal. 

 

2. I eSundhed uploades listerne med CPR numre for en måned ad gangen. Først gennemføres 

processen (inkl. nedenstående punkt 3) for hjemmeplejemodtagere og derefter for 

plejehjemsbeboere.  

 

http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-lukket-esundhed
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3. Følgende data udtrækkes for de pågældende CPR numre for hver enkelt måned i de omfattede 

årstal for hjemmehjælpsmodtagere, og for hver enkelt måned i de omfattede årstal for 

plejehjemsbeboere: 

a. Antal forebyggelige indlæggelser opdelt på årstal månedsvist 

b. Data skal indeholde de typer af forebyggelige indlæggelser, der fremgår af tabel 2 nedenfor 

opdelt på de enkelte indlæggelsestyper/diagnoser  

c. NB i eSundhed skal de angivne diagnosekoder anvendes. Den i eSundhed forberedte 

variabel med forebyggelige indlæggelser må ikke anvendes, da den giver data om 

indlæggelsesdiagnose og ikke om aktionsdiagnose/udskrivningsdiagnose.  

d. NB data for 3. kvartal 2016 må først trækkes efter 1.1.2017, således at eventuelle 

efterregistreringer fra regionernes side i så vidt muligt omfang er foretaget 

e. Data skal være opdelt på hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere 

f. Data skal trækkes opdelt månedsvis og dække perioden angivet i tabel 1. 

Tabel 2. Liste over forebyggelige indlæggelser: 

Dianoser og ICD10 klassifikation 

Ernæringsbetinget blodmangel DD50-53.  

Knoglebrud DS02, DS12, DS22, DS32, DS42, DS52, DS62, DS72, DS82, DS92.  

Tarminfektion DA09.  

Blærebetændelse DN30 – undtagen DN303 og DN304.  

Nedre luftvejssygdom DJ12-15, DJ18, DJ20-22, DJ40-47.  

Forstoppelse DK590.  

Væskemangel DE869.  

Tryksår DL89.  

Sociale og plejemæssige forhold DZ59, DZ74-DZ75.  

Sukkersyge DE10-DE14.  

Listen er baseret på sundhedsstyrelsens vejledning til arbejde med hverdagsobservation og vejledning 

til forebyggelige indlæggelser (diverse statslige myndigheder og KL).  
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2 Vejledning til datatræk for sammenligningskommunerne 
 
Specifikation af datatræk til opgørelse af forebyggelige indlæggelser  

Som led i evalueringen af digitalt understøtte tidlig opsporing af sygdom og funktionstab blandt ældre i 5 

kommuner, måles på tidlig opsporings effekt på forekomsten af forebyggelige indlæggelser. I forbindelse 

med slutmålingen i evalueringen foretages sammenligning af data med yderligere 5-6 kommuner, der er 

sammenlignelige med de 5 kommuner, der er omfattet af evalueringen. Nedenfor fremgår specifikation af 

de data sammenligningskommunerne bedes udtrække og levere, samt vejledning til, hvordan data trækkes.  

Deadline for levering af data er d. 18. januar 2017 kl. 12.00.  

Data bedes sendt pr. mail som Excel fil til Thomas Bille fra Spitze & Co: thomas@spitzeco.dk  

Spørgsmål til nedenstående vejledning kan ligeledes rettes til Thomas Bille enten pr. mail eller telefon  

2947 6275.  

 

Indsamling af data om antallet af forebyggelige indlæggelser 

Der skal laves et udtræk fra eSundhed af forebyggelige indlæggelser (se nedenstående definition) 

afgrænset til borgere, der er 65+ år og som er visiteret til hjemmehjælp (praktisk hjælp/personlig pleje) 

eller bor på plejehjem. Data skal trækkes på aktionsdiagnosen. Det vil sige, at data ikke må trækkes via den 

forberedte variabel ”forebyggelige indlæggelser” i eSundhed. 

Der ønskes data for følgende perioder: 

• 2014 opdelt på: 

o Hjemmehjælpemodtagere og plejehjemsbeboere  

o Forebyggelige indlæggelsestyper 

o Opgjort månedsvist  

 

• 2015 opdelt på  

o Hjemmehjælpemodtagere og plejehjemsbeboere  

o Forebyggelige indlæggelsetyper 

o Opgjort månedsvist  

 

• 2016 til og med september måned (data trækkes primo januar 2017) 

o Hjemmehjælpemodtagere og plejehjemsbeboere  

o Forebyggelige indlæggelsetyper 

o Opgjort månedsvist  

Vejledning til udtræk af data 

For at udtrække data om antallet af forebyggelige indlæggelser, skal kommunen anvende sin adgang til det 

lukkede esundhed.dk univers. Der er findes en introduktion til det her: 

http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-lukket-esundhed  

mailto:thomas@spitzeco.dk
http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-lukket-esundhed


6 
 

For at afgrænse datatrækket i eSundhed til den rigtige målgruppe, skal der fra kommunens omsorgssystem 

(og evt. selvstændigt boligmodul) genereres en CPR liste med de relevante borgere, der skal trækkes data 

på i eSundhed.  

1. Fra omsorgssystem og boligmodul trækkes 

a. Liste med borgere/CPR der modtog hjemmehjælp i hhv. 2014, 2015 og 2016 til og med 

september (2016 listen laves primo 2017). Der laves en liste for hver måned i de tre år. 

b. Liste med borgere/CPR der boede på plejehjem i hhv. 2014, 2015 og 2016 til og med 

september (2016 listen laves primo 2017). Der laves en liste for hver måned i de tre år. 

 

2. I eSundhed Uploades listerne med CPR numre for en måned ad gangen. Først gennemføres 

processen (inkl. nedenstående punkt 3) for hjemmeplejemodtagere og derefter for 

plejehjemsbeboere.  

 

3. Følgende data udtrækkes for de pågældende CPR numre (først for hver enkelt måned i 2014, 

hjemmehjælpsmodtagere så for hver måned i 2014 plejehjemsbeboere dernæst for 2015 og så 

fremdeles): 

a. Antal forebyggelige indlæggelser for perioden 

b. Data skal indeholde de typer af forebyggelige indlæggelser, der fremgår af listen nedenfor 

opdelt på de enkelte indlæggelsestyper/diagnoser (NB i eSundhed skal de angivne 

diagnosekoder anvendes. Den i eSundhed forberedte variabel med forebyggelige 

indlæggelser må ikke anvendes)  

c. Data skal være opdelt på hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere 

d. Data skal trækkes opdelt månedsvis og dække perioden angivet ovenfor. 

Liste over forebyggelige indlæggelser: 

Dianoser og ICD10 klassifikation 

Ernæringsbetinget blodmangel DD50-53.  

Knoglebrud DS02, DS12, DS22, DS32, DS42, DS52, DS62, DS72, DS82, DS92.  

Tarminfektion DA09.  

Blærebetændelse DN30 – undtagen DN303 og DN304.  

Nedre luftvejssygdom DJ12-15, DJ18, DJ20-22, DJ40-47.  

Forstoppelse DK590.  

Væskemangel DE869.  

Tryksår DL89.  

Sociale og plejemæssige forhold DZ59, DZ74-DZ75.  

Sukkersyge DE10-DE14.  

 

Listen er baseret på sundhedsstyrelsens vejledning til arbejde med hverdagsobservation og vejledning til 

forebyggelige indlæggelser (diverse statslige myndigheder og KL). 
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3 Spørgeskema om gevinster 
Kommentar: 

Spørgeskemaet om gevinster blev under evalueringen besvaret online, og kan dermed ikke gengives i 

eksakt format. Derfor er alle spørgsmål og introduktionstekster mv. opstillet i nedenstående tabel. Der 

har i online versionen af spørgeskemaet været to separate udgaver af spørgeskemaet, hvori den 

eneste forskel mellem dem har været, at der har stået henholdsvis plejecenter eller hjemmeplejen. 

Nedenstående tabel skildrer spørgeskemaet målrettet hjemmeplejen.  

Spørgeskema om oplevede gevinster 

Evaluering af kommunernes arbejde med digital tidlig opsporing 

I arbejder i din kommune med tidlig opsporing af begyndende sygdom og funktionstab hos borgerne og 
bruger til dette Pallas Infomatiks digitale løsning. Den består af app'en til indtastning af såvel habituel 
tilstand som observationer på tablet/smartphone/computer og den elektroniske tavle.  
I den digitale løsning indtastes borgeres tilstand efter besøg af hjemmeplejen. Disse indtastninger bliver 
lagret og bruges til at skabe overblik over borgerne på en elektronisk tavle/computerskærm. Tavlen 
fungerer som omdrejningspunkt for tavlemøder, hvor borgernes aktuelle tilstand gennemgås. 
 
De følgende spørgsmål er en del af en samlet evaluering og omhandler de gevinster du oplever ved at 
anvende digital tidlig opsporing. 
 
Hvis der er spørgsmål du ikke synes giver mening for dig at besvare, undlader du blot at svare. 
Hvis du har spørgsmål undervejs, når du besvarer skemaet, er du meget velkommen til at ringe til 
Thomas (2947 6275), Mie (2278 1052) eller Mille (5119 2278) fra Spitze&Co. 

 

Hvilken kommune er du ansat i? 

Angiv din stilling: 

Spørgsmål Svarkategorier 

Følgende spørgsmål omhandler tidlig opsporing generelt. Det betyder samspillet 
mellem den digitale løsning til registrering af observationer (på 

tablet/smartphone/computer) og den elektroniske tavle. 
1.1 I hvilken grad oplever 
du, at arbejdet med 
digital tidlig opsporing giver 
jer et bedre overblik over 
alle borgeres aktuelle 
tilstand? 

Slet ikke I mindre grad I nogen 
grad 

I høj 
grad 

I meget 
høj grad 

Ved ikke 

1.2 I hvilken grad oplever 
du, at arbejdet med digital 
tidlig opsporing giver jer et 
bedre overblik over den 
enkelte borgers aktuelle 
tilstand? 

Slet ikke I mindre grad I nogen 
grad 

I høj 
grad 

I meget 
høj grad 

Ved ikke 

1.3 I hvilket omfang oplever 
du, at digital tidlig 
opsporing øger 
udarbejdelsen af 

Slet ikke I mindre 
omfang 

I ca. 
samme 
omfang 

I større 
omfang 

Ved ikke 
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handleplaner/indsatser for 
den enkelte borger? 

1.4 I hvilken grad oplever 
du, at I med anvendelse af 
digital tidlig 
opsporing hurtigere sætter 
handleplaner/indsatser i 
gang for den enkelte 
borger? 

Slet ikke I mindre grad I nogen 
grad 

I høj 
grad 

I meget 
høj grad 

Ved ikke 

1.5 I hvilken grad oplever 
du, at digital tidlig 
opsporing har medført, 
at de 
handleplaner/indsatser I 
laver er blevet mere 
fokuseret i forhold 
til borgerens aktuelle 
behov? 

Slet ikke I mindre grad I nogen 
grad 

I høj 
grad 

I meget 
høj grad 

Ved ikke 

1.6 I hvilken grad oplever 
du, at digital tidlig 
opsporing hjælper til, at de 
besluttede 
indsatser/handleplaner for 
den enkelte borger bliver 
gennemført? 

Slet ikke I mindre grad I nogen 
grad 

I høj 
grad 

I meget 
høj grad 

Ved ikke 

Følgende spørgsmål omhandler brugen af funktionaliteterne i det digitale værktøj. 
Det betyder funktioner som automatiske opdateringer, kategorisering i app'en og 

sammenhængen mellem den elektroniske tavle og ændringsskemaet. 
2.1 I hvilken grad oplever 
du det som en gevinst, at 
den elektroniske tavle 
opdateres automatisk med 
ændringer fra 
ændringsskemaet/roskildeh
julet? 

Slet ikke I mindre grad I nogen 
grad 

I høj 
grad 

I meget 
høj grad 

Ved ikke 

2.2 Har alle medarbejderne, 
via deres 
smartphone/tablet/comput
er, adgang til den 
elektroniske tavle med de 
indtastede observationer 
om borgerne? 

Ja Nej Ved ikke 

2.3 I hvilken grad oplever du 
det som en gevinst, at alle 
medarbejdere har adgang til 
den elektroniske tavle via 
deres 

Slet ikke/ 
medarbejdere 
har ikke 
adgang til 
tavlen 

I mindre grad I nogen 
grad 

I høj 
grad 

I meget 
høj grad 

Ved ikke 
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smartphone/tablet/comput
er? 

2.4 I hvilken grad er det din 
oplevelse, at den 
elektroniske tavle har 
været nem at lære at bruge? 

Slet ikke I mindre grad I nogen 
grad 

I høj 
grad 

I meget 
høj grad 

Ved ikke 

2.5 I hvilken grad er det din 
oplevelse, at den 
elektroniske tavle 
indeholder de rigtige 
oplysninger i forhold til, 
hvad der er relevant at tale 
om til tavlemøderne? 

Slet ikke I mindre grad I nogen 
grad 

I høj 
grad 

I meget 
høj grad 

Ved ikke 

2.6 I hvilken grad oplever 
du, at oplysningerne i 
den elektroniske tavle 
er nemme at tilgå? 

Slet ikke I mindre grad I nogen 
grad 

I høj 
grad 

I meget 
høj grad 

Ved ikke 

2.7 I hvilken grad oplever 
du, at den 
elektroniske tavles 
indhold er nemt at forstå? 

Slet ikke I mindre grad I nogen 
grad 

I høj 
grad 

I meget 
høj grad 

Ved ikke 

2.8 Oplever du, at 
medarbejderne har tekniske 
problemer med at tilgå den 
digitale løsning? 

Ja, ofte Ja, en gang 
imellem 

Sjælden
t 

Nej, 
aldrig 

Ved ikke 
 

2.9 I hvilken grad oplever 
du, at det digitale 
værktøj giver mulighed for 
at videregive observationer 
til tavlemødet eller 
kollegaer? 

Slet ikke I mindre grad I nogen 
grad 

I høj 
grad 

I meget 
høj grad 

Ved ikke 

2.10 I hvilken grad er det din 
oplevelse, at det digitale 
værktøj er dækkende for de 
observationer, 
medarbejderne ønsker at 
registrere? 

Slet ikke I mindre grad I nogen 
grad 

I høj 
grad 

I meget 
høj grad 

Ved ikke 

2.11 I hvilken grad er det din 
oplevelse, at den digitale 
udgave af 
ændringsskemaet/roskildeh
julet har været nem for 
medarbejderne at lære at 
bruge? 

Slet ikke I mindre grad I nogen 
grad 

I høj 
grad 

I meget 
høj grad 

Ved ikke 

Følgende spørgsmål omhandler organisatoriske aspekter vedrørende brugen af 
digital tidlig opsporing. Det er for eksempel fælles forståelse på tværs af 

faggrupper eller overblikket på den elektroniske tavle. 
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3.1 I hvilken grad oplever 
du, at anvendelsen af digital 
tidlig opsporing giver en 
bedre tværfaglig dialog om 
den enkelte borger? 

Slet ikke I mindre grad I nogen 
grad 

I høj 
grad 

I meget 
høj grad 

Ved ikke 

3.2 I hvilken grad oplever 
du, at anvendelsen af digital 
tidlig opsporing har givet et 
fælles sprog på tværs af 
faggrupper? 

Slet ikke I mindre grad I nogen 
grad 

I høj 
grad 

I meget 
høj grad 

Ved ikke 

3.3 I hvilken grad oplever 
du, at anvendelsen af 
digital tidlig opsporing har 
styrket samarbejdet på 
tværs af faggrupper? 

Slet ikke I mindre grad I nogen 
grad 

I høj 
grad 

I meget 
høj grad 

Ved ikke 

3.4 I hvilken grad oplever 
du, at anvendelsen af 
digital tidlig opsporing 
styrker de faglige 
kvalifikationer hos den 
enkelte medarbejder? 

Slet ikke I mindre grad I nogen 
grad 

I høj 
grad 

I meget 
høj grad 

Ved ikke 

3.5 I hvilken grad oplever 
du, at digital tidlig 
opsporing har det gjort det 
nemmere for 
medarbejderne at registrere 
observationer set hos 
borgerne? 

Slet ikke I mindre grad I nogen 
grad 

I høj 
grad 

I meget 
høj grad 

Ved ikke 

3.6 I hvilken grad oplever 
du, at digital tidlig 
opsporing har gjort det 
nemmere for 
medarbejderne at 
videregive observationer, 
der leder til handling? 

Slet ikke I mindre grad I nogen 
grad 

I høj 
grad 

I meget 
høj grad 

Ved ikke 

3.7 I hvilken grad oplever 
du, at digital tidlig 
opsporing har højnet 
fagligheden i 
handleplaner/indsatser for 
den enkelte borger? 

Slet ikke I mindre grad I nogen 
grad 

I høj 
grad 

I meget 
høj grad 

Ved ikke 

3.8 I hvilken grad oplever 
du, at den elektroniske 
tavle giver bedre struktur på 
de møder, hvor borgernes 
tilstand og behov drøftes? 

Slet ikke I mindre grad I nogen 
grad 

I høj 
grad 

I meget 
høj grad 

Ved ikke 

3.9 I hvilken grad oplever 
du, at den elektroniske tavle 
er central for at få overblik 

Slet ikke I mindre grad I nogen 
grad 

I høj 
grad 

I meget 
høj grad 

Ved ikke 
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over borgerne til 
tavlemøderne? 

3.10 I hvilken grad oplever 
du, at digital tidlig 
opsporing har givet en 
bedre og mere kvalificeret 
overlevering af viden om 
borgernes aktuelle tilstand 
mellem vagtlagene? 

Slet ikke I mindre grad I nogen 
grad 

I høj 
grad 

I meget 
høj grad 

Ved ikke 

Har du andre kommentarer til tidlig opsporing og den digitale løsning, kan du skrive dem herunder: 
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4 Spørgeskema om implementeringsstatus 

Spørgeskema vedr. implementeringsstatus:  

Nedenfor finder I spørgeskemaet der omhandler status på jeres implementering af tidlig opsporing. 

Spørgeskemaet er udformet på samme måde som sidste gang I besvarede det. De grå felter i skemaet er 

udfyldt med jeres svar fra sidste gang. I kolonnerne yderst til højre i skemaet er der plads til nye 

besvarelser. I bedes gennemgå spørgeskemaet og tjekke om jeres besvarelse fra midtvejsevalueringen 

stadig er gældende. Hvis der er sket ændringer eller det på anden måde giver mening at afgive nye svar, 

skal dette gøres i de hvide kolonner til højre i skemaet.  

I bedes læse skemaet igennem og besvare det elektronisk på en PC i selve Word dokumentet. 

Spørgeskemaet er inddelt i 4 emner: 

1. Spørgsmål vedr. udbredelse af Pallas løsningen 

2. Spørgsmål vedr. procedurer for anvendelse af tidlig opsporing 

3. Spørgsmål vedr. kompetenceudvikling og udstyr til anvendelse af løsningen 

4. Spørgsmål vedr. øvrige forhold 

Under hvert emne fremgår en række spørgsmål. Spørgeskemaet er for hvert spørgsmål inddelt i fem 

kolonner. 

1. Af kolonne 1 fremgår selve spørgsmålene 

2. I kolonne 2 fremgår jeres svar fra midtvejsevalueringen  

3. Kolonne 3 indeholder jeres uddybende besvarelser fra midtvejsevalueringen.  

4. Kolonne 4 er tilsvarende kolonne 2 og her har I mulighed for at ændre jeres svar fra 

midtvejsevalueringen hvis jeres svar har ændret sig siden da. Hvis svaret er det samme som ved 

midtvejsevalueringen skal I blot undlade at udfylde svarboksen.  

5. I kolonne 5 er der plads til en ny uddybende forklaring til spørgsmålet, hvis der er sket ændringer 

siden midtvejsevalueringen, eller det på anden måde giver mening at uddybe svaret. Hvis svaret fra 

sidst stadig er gældende, skal der ikke afgives nyt svar. 

Alle felter der er grå-skraverede skal I ikke skrive noget i.  

Hvis I har spørgsmål undervejs når I udarbejder jeres besvarelse eller spørgsmål generelt til hvordan 

skemaet skal udfyldes, er I meget velkomne til at ringe til Thomas (2947 6275), Jens (3167 5332) eller Mille 

(51192278) fra Spitze. 
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Spitze & Co er et skandinavisk konsulenthus med bred erfaring 
med rådgivning om digitale løsninger til borgerservice, 
velfærdsteknologi og telesundhed/telemedicin. Med vores stærke 
sektor- og teknologiindsigt har vi udviklet en række værktøjer til 
analyse og vurdering af teknologier og processer, hvor vi afdækker 
potentialer og risici ved enkeltteknologier og hele porteføljer af 
teknologier. 
 
 
 
 

Kontakt  
 

Spitze & Co. 
 -  København   
Lyngbyvej 421  
2820 Gentofte 

Tel: +45 31 67 53 32 
Tel: +45 29 47 62 75 

Mail: Jens@spitzeco.dk 
Mail: Thomas@spitzeco.dk 

www.SpitzeCo.dk 
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