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Læsevejledning 

Guiden er inddelt i 4 kapitler og rummer 1 bilag. I indholdsfortegnelsen ses et overblik over de enkelte ka-

pitler og bilag samt underafsnit. I kapitel 1 opridses formålet med guiden og det beskrives kort hvordan 

guiden er udviklet og hvilke afgrænsninger, der gør sig gældende. Kapitel 2 rummer selve guiden med 8 

trin, og i kapitel 3 kan læseren finde yderligere information om evaluering af sundhedsapps samt forslag til 

yderligere undersøgelser af ”Mit Sygehus”. I kapitel 4 findes litteraturlisten, som efterfølges af bilag. 

Det anbefales at læse hele guiden igennem inden en evaluering af et forløb oprettet i ”Mit Sygehus” påbe-

gyndes. Under de fleste trin i guiden er indsat bokse med beskrivelser af, hvordan vi specifikt har gjort i 

forbindelse med afprøvning af nærværende guide og de tilhørende værktøjer på tre forskellige kliniske 

afdelinger med forløb oprettet i ”Mit Sygehus”. 
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 Indledning 1

1.1 Formål med guiden 
”Mit Sygehus” er et digitalt værktøj til kommunikation mellem sygehus og patient. Formålet er at give pati-

enterne information, der er relevant for netop deres behandlingsforløb på sygehuset, og give dem mulig-

hed for at deltage mere aktivt i egen behandling (for yderligere information om ”Mit Sygehus” henvises til 

Klinisk IT: https://intra.ouh.rsyd.dk/portal/itwebtlf/MF/Sider/default.aspx). 

Formålet med denne guide er at hjælpe de kliniske afdelinger på OUH med at foretage evalueringer af de-

res forløb oprettet i ”Mit Sygehus”. Løbende evaluering af forløbene i ”Mit Sygehus” vil bidrage til at sikre: 

• Størst mulig tilfredshed med ”Mit Sygehus” blandt både patienter og personale 

• Opdateret indhold af høj kvalitet i ”Mit Sygehus” 

• Brugervenlig opbygning af menupunkter og artikler i ”Mit Sygehus” 

• Øget fokus på lokale arbejdsgange omkring ”Mit Sygehus” 

• Mere succesfuld implementering af ”Mit Sygehus” 

Guiden rummer en beskrivelse af de 8 trin, det anbefales at gennemføre for at evaluere et forløb oprettet i 

”Mit Sygehus”. Foruden guiden findes en række værktøjer, som skal lette arbejdet for de kliniske afdelinger 

og sikre, at evalueringen kan gennemføres hurtigt med et minimalt timeforbrug: 

• Spørgeguide til gruppeinterviews med personalet 

• Spørgeskema til patienter tilgængeligt i SurveyXact og ”Mit Sygehus” 

• Do-fil til STATA til analyse af log-data fra systemet 

• Eksempler på informationsmateriale til patienter og personale 

• Eksempler på evalueringer af tre forskellige forløb oprettet i ”Mit Sygehus” 

Disse værktøjer er tilgængelige på OUHs intranet som en del af værktøjskassen under ”Mit Sygehus”: 

https://intra.ouh.rsyd.dk/portal/itwebtlf/MF/Vaerktoej/Sider/default.aspx. 

Med guiden og de tilhørende værktøjer opsamles erfaringer med ”Mit Sygehus” blandt patienter og perso-

nale, og information om behovet for justering af indholdet i, opbygningen af eller arbejdet med ”Mit Syge-

hus” frembringes på kort tid. Det er nødvendigt, fordi ”Mit Sygehus” fortsat vil udvikle sig over tid, og der-

for må evaluering heraf ske løbende uden at kræve for mange ressourcer. 

1.2 Udvikling af guiden og forbehold 
Udvikling 

Guiden og de tilhørende værktøjer er baseret på henholdsvis en gennemgang af relevant litteratur om-

handlende evaluering af sundhedsapps (scoping review) samt såvel interne som eksterne erfaringer her-

med. I forbindelse med udviklingen er guiden og værktøjerne blevet afprøvet på tre kliniske afdelinger med 

forløb oprettet i ”Mit Sygehus”, som varierer både i forhold til patientgruppens karakteristika, hvordan ”Mit 

Sygehus” anvendes og hvor længe de har været i gang (jf. Figur 1). 
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SCOPING REVIEW

Databaser: PubMed, Cochrane, CINAHL
År: 2007 -2017
Sprog: Engelsk
Hits:
Efter frasortering af dubletter: 5.122
Inkluderet: 22

ERFARINGER

Indsamling af interne og eksterne 
erfaringer med evaluering af 
sundhedsapps.

UDKAST TIL GUIDE OG VÆRKTØJER

AFPRØVNING PÅ TRE FORLØB

- Gravid (Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling D)
- Fjernelse af prostata (Urinvejskirurgisk Afdeling L )
- Hypofysepatienter (Endokrinologisk Afdeling M)

GUIDE OG VÆRKTØJER TIL EVALUERING AF FORLØB I ”MIT SYGEHUS”

- Guide (8 trin)
- Spørgeguide til interview med personalet
- Webbaseret spørgeskema til patienter
- Forslag til analyse af log -data (inkl. Do-fil til STATA )
- Eksempler på informationsmateriale til patienter
- Eksempler på evalueringer af tre forløb i ”Mit Sygehus”

 
Figur 1: Udvikling af guide og tilhørende værktøjer 

I forbindelse med litteraturstudiet er der specifikt søgt efter litteratur, som beskriver vurderinger af bru-

geroplevelser med sundhedsapps til kommunikation mellem patienter og personale på sygehuse. Hermed 

sikres, at guiden og de tilhørende værktøjer baseres på vurderinger af teknologi, der ligner ”Mit Sygehus”. 

Den fundne litteratur har bidraget med viden om forskellige brugertyper, anvendte metoder til evaluering 

af sundhedsapps samt relevante emner, der bør dækkes i en sådan evaluering. 

Med denne guide og de tilhørende værktøjer anvendes en kombination af flere metoder – både kvalitative 

og kvantitative – til at belyse oplevelser med og brug af det enkelte forløb i ”Mit Sygehus”. Hermed produ-

ceres forskellige typer af data om samme emne og disse kan bruges til at synliggøre sammenfald og uover-

ensstemmelser resultaterne imellem, og således bidrage til at højne validiteten af evalueringens resultater. 

Forbehold 

Følgende forbehold gør sig gældende i forhold til brug af guiden og de tilhørende værktøjer til evaluering af 

forløb i ”Mit Sygehus”: 

• Der er primært tale om formativ evaluering med fokus på læring og udvikling af ”Mit Sygehus” sna-

rere end på, hvilken værdi eller effekt ”Mit Sygehus” skaber. Der anvendes både kvalitative (viden i 

dybden) og kvantitative (viden i bredden) metoder. 
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• Der er i evalueringerne primært fokus på brugerperspektiver, dvs. på oplevelser og erfaringer med 

”Mit Sygehus” blandt patienter og personale, og brugsaktivitet (log-data fra ”Mit Sygehus”). Der er 

således ikke fokus på f.eks. økonomiske eller kliniske effekter. 

• Der er primært fokus på at indhente erfaringer fra brugere af ”Mit Sygehus”, og således ikke på de 

patienter eller medarbejdere, som har fravalgt at bruge systemet. I afsnit 3.1 findes dog forslag til 

yderligere undersøgelser af brugen af ”Mit Sygehus”, herunder årsager til fravalg blandt såkaldte 

”ikke-brugere”. 

• Guiden og de tilhørende værktøjer er udviklet specifikt til evaluering af forløb i ”Mit Sygehus”, men 

kan eventuelt tilpasses til brug ved lignende sundhedsapps. 

• Guiden og de tilhørende værktøjer er udviklet til at evaluere ét specifikt forløb oprettet i ”Mit Sy-

gehus” af gangen, og er således ikke beregnet til at gennemføre en generel evaluering af ”Mit Sy-

gehus” på tværs af forløb i en klinisk afdeling. 

• En afgørende succesfaktor for evalueringer af forløb oprettet i ”Mit Sygehus” er, at evalueringerne 

kan gennemføres på forholdsvis kort tid med et begrænset timeforbrug. Ellers bliver det for ureali-

stisk at gennemføre (og gentage) i en travl klinisk hverdag. Dette er således udgangspunktet for ud-

viklingen af denne guide og de tilhørende værktøjer, og derfor vil vejledningen i denne guide i nogle 

tilfælde afvige fra gængse standarder for videnskabelig metode, primært af hensyn til forbruget af 

tid og ressourcer. 
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 Guide 2

Nedenfor beskrives de 8 trin, man med fordel kan gennemgå for at evaluere et forløb oprettet i ”Mit Syge-

hus”. Kort fortalt foretages indledningsvist en forudgående vurdering af, om tidspunktet m.m. for evalue-

ringen er det rette og efterfølgende forberedes selve evalueringen. Derefter indsamles og analyseres de 

nødvendige data og resultaterne afrapporteres (jf. Figur 2). 

AKTIVITET
Analyse af logdata
• Antal forløb oprettet (m/u samtykke), varighed af forløb
• Antal målinger indtastet (fx blodtryk)
• Antal meddelelser og overholdelse af svarfrister
• Popularitet (klik på menupunkter)

PATIENTERNES OPLEVELSER
Webbaseret spørgeskema
• Anvendelse
• Brugervenlighed (System Usability Scale)
• Tilfredshed
• Forbedringsforslag

PERSONALETS OPLEVELSER
Fokusgruppeinterview
• Arbejdsgange og oplæring
• Patientforløb og samarbejde
• Tekniske forhold og brugervenlighed
• Tilfredshed og forbedringsforslag

TRIN 1: FORUDGÅENDE VURDERING
• Modenhed
• Timing

TRIN 4: PLANLÆGNING
• Tidsplan
• Format
• Afdelingsspecifikke rettelser /tilføjelser

TRIN 6: DATAINDSAMLING

TRIN 2: AFKLARING AF FORMÅL OG OMFANG
• Formål
• Omfang
• Rollefordeling

TRIN 5: INFORMATIONSMATERIALE
• Generel information om evalueringen
• Invitationer til deltagere
• Samtykkeerklæringer
• Rykkere til deltagere

TRIN 7: DATAANALYSE
• Kvantitativ
• Kvalitativ

TRIN 8: FORMIDLING AF RESULTATER
• Målgrupper
• Format

TRIN 3: ANMELDELSE TIL RSDs FORTEGNELSE
• Anmeldelsesskema
• Vejledning til anmeldelse

 
Figur 2: Trin i evaluering af forløb oprettet i "Mit Sygehus" 
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TRIN 1: SÅDAN GJORDE VI… 

Erfaringsmæssigt er det en god idé at foretage en evaluering af brugeroplevelser, når for-

løbet oprettet i ”Mit Sygehus” har været i drift i minimum 6 måneder og er blevet an-

vendt af minimum 50 patienter. Dette afhænger naturligvis af det specifikke forløb og 

patientgruppen.  

I forbindelse med udvikling af denne guide og de tilhørende værktøjer har vi udvalgt tre 

forløb i ”Mit Sygehus” til pilottest heraf (jf. Figur 1). På tidspunktet for evalueringen havde 

de tre forløb været i drift i henholdsvis ca. 6 måneder, 1,5 år og 2 år og var blevet anvendt 

af 3.973, 903 og 273 patienter. 

2.1 Trin 1 – Forudgående vurdering 
Forud for iværksættelse af en evaluering af et forløb oprettet i ”Mit Sygehus” er det vigtigt at gøre sig nogle 

overvejelser omkring timingen af selve evalueringen, modenheden af forløbet oprettet i ”Mit Sygehus” 

samt graden af implementering: 

• Er det et godt tidspunkt at foretage en evaluering i afdelingen nu? Eller foregår der mange andre 

ting, som kan risikere at ”mudre” det billede, evalueringens resultater viser (f.eks. andre større pro-

jekter, stor personaleudskiftning osv.)? 

• Er forløbet i ”Mit Sygehus” færdigudviklet eller stadig forholdsvis umodent og under udvikling, så 

det er for tidligt at foretage en evaluering på nuværende tidspunkt? 

• Er forløbet i ”Mit Sygehus” blevet anvendt af et tilstrækkeligt stort antal patienter, så evalueringen 

kan baseres på et rimeligt datagrundlag?  

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Trin 2 – Afklaring af formål og omfang 
Inden en evaluering af et forløb i ”Mit Sygehus” sættes i gang kræves det desuden, at der er enighed om 

formålet og skabes en bred opbakning bag evalueringen. Inddragelse hjælper til at sikre opbakning og ejer-

skab og kan fremme nysgerrighed på resultaterne. Derfor er det vigtigt at informere (og måske inddrage) 

både personale og ledelse inden en evaluering igangsættes. 

Med et klart og afgrænset formål er det nemmere at vurdere hvilken viden, man gerne vil have, når evalue-

ringen afsluttes, og hvad den viden skal bruges til. Det gør det mere enkelt at vælge de rigtige typer og for-

muleringer af spørgsmål senere. Som led i afklaringen af formålet med og omfanget af evalueringen er det 

derfor relevant at overveje følgende: 

• Hvad er formålet med evalueringen af forløbet i ”Mit Sygehus”? 

• Skal evalueringen både rumme en undersøgelse af patienternes oplevelse, personalets erfaringer 

samt brugsaktiviteten? Eller kun dele af det? 

• Hvem skal involveres i arbejdet med evalueringen? Hvem skal blot informeres herom? 

• Hvem skal modtage evalueringen? Hvem er den primære målgruppe? 
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TRIN 2: SÅDAN GJORDE VI… 

I forbindelse med udvikling af denne guide og de tilhørende værktøjer har vi afprøvet dem 

på tre forløb oprettet i ”Mit Sygehus” (jf. Figur 1). I alle tre tilfælde var formålet med eva-

lueringen at belyse såvel anvendelsen af forløbet i ”Mit Sygehus” (aktivitetsdata) som 

patienternes (spørgeskema) og personalets (gruppeinterview) oplevelse af ”Mit Sygehus”. 

Dette med henblik på at identificere områder med behov for justering. 

 

 

 

 

 

 

2.3 Trin 3: Anmeldelse til Region Syddanmarks fortegnelse over sund-

hedsvidenskabelig forskning 
Dette trin er kun relevant, hvis der behandles personfølsomme oplysninger (f.eks. patientoplysninger) i 

forbindelse med evalueringen. Det betyder, at i de tilfælde, hvor evalueringen af et forløb oprettet i ”Mit 

Sygehus” alene omfatter en undersøgelse af personalets oplevelser og erfaringer hermed, skal der ikke ske 

anmeldelse til Region Syddanmarks fortegnelse. Det samme er tilfældet, hvis der kun behandles anonyme 

oplysninger. 

Selvom det primære formål med at gennemføre brugerevalueringer af ”Mit Sygehus” er at udvikle ”Mit 

Sygehus” og sikre kvaliteten heraf, vil disse projekter ofte involvere behandling af følsomme personoplys-

ninger (f.eks. aktivitetsdata fra ”Mit Sygehus” eller erfaringer fra patienter). I disse tilfælde er det nødven-

digt at anmelde projektet internt i regionen, så det kan indgå i regionens fortegnelse. 

Her findes Region Syddanmarks anmeldelsesskema: http://www.ouh.dk/dwn722782. 

Her findes en vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskemaet: http://www.ouh.dk/dwn692562. 

Har du spørgsmål til anmeldelsesproceduren kan du kontakte OUHs jurister på følgende mailadresse: 

ouh.pd@rsyd.dk.  

2.4 Trin 4 – Planlægning af evaluering 
Næste trin handler om at planlægge selve evalueringen, dvs. at lave en tidsplan, tilpasse værktøjerne til 

evalueringens formål og planlægge de enkelte delundersøgelser. 

Tidsplan: 

I forbindelse med udarbejdelsen af en tidsplan for evalueringen kan det være en god idé at gøre sig nogle 

overvejelser om blandt andet nedenstående: 

• Hvornår skal evalueringens resultater gerne foreligge? 

• Hvor lang tid forventes de enkelte delundersøgelser at tage? 

• Hvor længe skal dataindsamlingen stå på? Hvor længe skal spørgeskemaundersøgelsen blandt pati-

enterne f.eks. være åben? Er det nok med ét gruppeinterview blandt personalet eller skal der flere 

til? 
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• Hvor lang tid i forvejen skal informanter til gruppeinterviews orienteres? Og hvor hurtigt er det mu-

ligt at få en aftale med dem på plads? 

• Hvor meget effektiv arbejdstid skal man forvente at bruge? 

Tidsforbruget i forbindelse med evaluering af forløb oprettet i ”Mit Sygehus” afhænger af mange ting, her-

under omfanget af evalueringen, hvor længe dataindsamlingen skal løbe og hvor nemt det er at få en aftale 

med informanter på plads. Erfaringsmæssigt vil det med denne guide og de tilhørende værktøjer ofte være 

muligt at gennemføre en evaluering af et forløb på 6-8 uger, inkl. tid til planlægning, dataindsamling, data-

analyse og formidling af resultater. I nedenstående tabel er et eksempel på en tidsplan groft skitseret (jf. 

Tabel 1). 

OPGAVE 
TIDSFORBRUG I UGER 
1 2 3 4 5 6 7 

Trin 1-5: Forudgående vurdering, afklaring af formål og omfang samt planlægning         
Trin 6: Dataindsamling (spørgeskema, gruppeinterview, aktivitetsdata)        
Trin 7: Dataanalyse        
Trin 8: Formidling af resultater        

Tabel 1: Eksempel på tidsplan for evaluering af forløb i "Mit Sygehus" 

At en evaluering af et forløb i ”Mit Sygehus” forventes at tage 6-8 uger er ikke ensbetydende med, at man i 

6-8 uger skal forvente at bruge al sin arbejdstid på det. Den effektive arbejdstid vil således typisk være 

størst i planlægningsfasen og i forbindelse med dataanalyse og formidling, mens der under dataindsam-

lingsfasen ofte vil være mere tid til andre opgaver. Erfaringsmæssigt vil det med denne guide og de tilhø-

rende værktøjer som minimum kræve en effektiv arbejdstid på 3-4 uger at gennemføre en evaluering af et 

forløb oprettet i ”Mit Sygehus”. 

Tilpasning af værktøjer: 

Et klart formuleret formål udgør det fundament, en evaluering skal bygge på. Baseret på formålet med eva-

lueringen (defineret under trin 2) er det derfor nødvendigt at overveje, om der skal foretages afdelingsspe-

cifikke ændringer i de værktøjer (spørgeskema til patienter og spørgeguide til gruppeinterview med perso-

nalet), der er udviklet i sammenhæng med denne guide. 

Spørgeskemaet til patienter er tilgængeligt i pdf-format på OUHs intranet som en del af værktøjskassen 

under ”Mit Sygehus” (https://intra.ouh.rsyd.dk/portal/itwebtlf/MF/Vaerktoej/Sider/default.aspx). Det er 

desuden tilgængeligt (og klar til distribution) i henholdsvis det webbaserede survey-program SurveyXact1 

og i spørgeskemamodulet i ”Mit Sygehus”2. Spørgeskemaet er udviklet til at kunne bruges af de fleste klini-

ske afdelinger på OUH, og spørgsmålene er derfor overordnede. Med udgangspunkt i det formulerede for-

mål med evalueringen, kan følgende derfor overvejes: 

• Er indholdet relevant eller skal der foretages afdelingsspecifikke justeringer? 

• Er der spørgsmål, som er overflødige? 

• Er der relevante spørgsmål, som mangler? 

                                                           

1 For at få adgang til SurveyXact skal du oprettes som bruger. Kontakt XXX (mail + telefon) for at få hjælp. 
2 HVORDAN FÅR DE ADGANG HERTIL? KIT? 
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TRIN 4: SÅDAN GJORDE VI… 

Både spørgeskemaet til patienter og spørgeguiden til gruppeinterviews med personalet er 

udviklet så generisk som muligt, så de kan anvendes bredt af de kliniske afdelinger på 

OUH. De rummer spørgsmål inden for følgende emner: 

 

 

Spørgeguiden til gruppeinterview med personalet er tilgængelig i word-format på OUHs intranet som en del 

af værktøjskassen under ”Mit Sygehus” 

((https://intra.ouh.rsyd.dk/portal/itwebtlf/MF/Vaerktoej/Sider/default.aspx). Den rummer de emner (og 

hjælpespørgsmål), som ønskes belyst. Gruppeinterviewet gennemføres således typisk som et semistruktu-

reret interview, hvor det er muligt for moderatoren at forfølge emner og diskussioner, som opstår i grup-

pen af informanter, og lade de videre spørgsmål tage udgangspunkt heri, i stedet for slavisk at løbe samtli-

ge spørgsmål i spørgeguiden i gennem fra ende til anden. Også her er det med udgangspunkt i formålet 

med evalueringen nødvendigt at overveje, om indholdet i spørgeguiden er relevant eller der skal foretages 

ændringer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planlægning af spørgeskemaundersøgelse blandt patienter: 

I forbindelse med planlægning af spørgeskemaundersøgelsen blandt patienterne er det vigtigt at overveje, 

hvordan spørgeskemaerne skal distribueres, om der skal sendes rykkere, og i så fald hvor mange, samt hvor 

længe spørgeskemaundersøgelsen skal være åben. 

I forhold til distribution af spørgeskemaerne skal man overveje både 1) i hvilket webbaseret survey-system, 

spørgeskemaet skal opsættes (SurveyXact eller spørgeskemamodulet i ”Mit Sygehus), og 2) hvilken kanal 

spørgeskemaet skal distribueres igennem. 

Som webbaseret survey-system har SurveyXact den store fordel, at der er flere muligheder for at designe 

spørgsmål og foretage direkte dataanalyser i systemet sammenlignet med spørgeskemafunktionen i ”Mit 

Sygehus”, som primært er udviklet til at håndtere patientbesvarelser enkeltvis og således ikke til at give et 

samlet overblik på tværs af besvarelser. Modsat har SurveyXact den ulempe, at det oftest kun er muligt at 

anvende et universelt link (medmindre det distribueres via e-Boks). 

Typisk har man ikke mailadressen på patienterne, og derfor er det nødvendigt at anvende en anden kanal 

til distribution af (et link til) spørgeskemaet. Her kan man vælge enten ”Mit Sygehus” (spørgeskemamodu-

let eller meddelelsesmodulet) eller e-Boks som distributionskanal. Der er forskellige fordele og ulemper 

forbundet med valget af såvel webbaseret survey-system som distributionskanaler, og disse fordele og 

Spørgeskema til patienter: 

• Baggrundsspørgsmål 

• Forbrug af ”Mit Sygehus” 

• Brugervenlighed 

• Tilfredshed 

• Forbedringsforslag 

Spørgeguide til personalet: 

• Arbejdsgange 

• Oplæring 

• Patientforløb og samarbejde 

• Tekniske forhold 

• Brugervenlighed 

• Overordnet tilfredshed 

• Fremtid 

• Forbedringsforslag 
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ulemper er for de mest oplagte kombinationer af survey-system og distributionskanal forsøgt opridset i 

nedenstående tabel (jf. Tabel 2). 

KOMBI SURVEY-SYSTEM DISTRIBUTIONSKANAL FORDELE ULEMPER 

K
o

m
b

in
at

io
n

 n
r.

 1
 

”Mit Sygehus” 
Spørgeskemaet 
oprettes i spørge-
skemamodulet i ”Mit 
Sygehus”.  

”Mit Sygehus” 
Spørgeskemaet distribu-
eres via spørgeskema-
modulet, hvorfra der 
sendes en notifikation til 
brugere af ”Mit Syge-
hus”. 
Link til spørgeskemaet er 
individuelt. 

- Muligt kun at sende rykkere til 
dem, der ikke har besvaret 
spørgeskemaet 

- Patienterne kan gemme deres 
svar og genoptage besvarelsen 
af spørgeskemaet, hvis ikke de 
bliver færdige. 

- Ingen risiko for dobbeltbesva-
relser. 

- Muligt at tilbyde patienterne, 
at de kan trække deres tilsagn 
om deltagelse tilbage. 

- Udkast til spørgeskema er 
allerede udarbejdet og klar i 
”Mit Sygehus”. 

- Kun muligt at få fat på 
brugere (med samtyk-
ke) af ”Mit Sygehus”. 

- Færre muligheder for 
design af spørgsmål og 
dataanalyse i spørge-
skemafunktionen i ”Mit 
Sygehus” (kræver ek-
sport til fx Excel eller 
statistikprogram). 

- Kræver kendskab til 
kodning i spørgeskema-
funktionen i ”Mit Syge-
hus” (hvis der skal laves 
afdelingsspecifikke ju-
steringer). 

K
o

m
b

in
at

io
n

 n
r.

 2
 

SurveyXact 
Spørgeskemaet 
oprettes i Sur-
veyXact. 

2. e-Boks 
Spørgeskemaet distribu-
eres via e-Boks, hvor der 
sendes et ”brev” til pati-
enten med link til spør-
geskemaet.  
Link til spørgeskemaet er 
individuelt. 

- Muligt at få fat på både bruge-
re, tidligere brugere og ikke-
brugere af ”Mit Sygehus” 

- Muligt kun at sende rykkere til 
dem, der ikke har besvaret 
spørgeskemaet 

- Flere muligheder for design af 
spørgsmål (f.eks. spørgsmåls-
batterier) og dataanalyse i 
SurveyXact. 

- Udkast til et spørgeskema er 
allerede udarbejdet og klar i 
SurveyXact 

- Patienterne kan gemme deres 
svar og genoptage besvarelsen 
af spørgeskemaet, hvis ikke de 
bliver færdige. 

- Ingen risiko for dobbeltbesva-
relser. 

- Muligt at tilbyde patienterne, 
at de kan trække deres tilsagn 
om deltagelse tilbage. 

- Mest tidskrævende 
metode. 

- Manuelle procedurer 
ifm. distribution via e-
Boks giver en ekstra ar-
bejdsgang og forlænger 
tiden det tager at gen-
nemføre evalueringen 

- Kræver kendskab til 
SurveyXact (hvis der 
skal laves afdelingsspe-
cifikke justeringer). 
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TRIN 4: SÅDAN GJORDE VI… 

I forbindelse med udvikling og afprøvning af denne guide og de tilhørende værktøjer har 

vi anvendt kombination nr. 3 i ovenstående Tabel 2. I forhold til standarder for videnska-

belig metode er dette ikke det bedste valg, men derimod langt den nemmeste og hurtig-

ste, da 1) et udkast til et spørgeskema til patienter allerede er tilgængeligt i SurveyXact og 

2) der er stor hjælp at hente både i forhold til redigering/opstilling af spørgsmål og data-

analyse i SurveyXact (f.eks. kan SurveyXact, baseret på de opstillede spørgsmål, helt au-

tomatisk lave en indledende rapport med simple dataanalyser).  

TRIN 4: SÅDAN GJORDE VI… 

I forbindelse med udvikling og afprøvning af denne guide og de tilhørende værktøjer har 

vi afprøvet dem på tre forløb oprettet i ”Mit Sygehus”. Her var spørgeskemaundersøgel-

serne åbne i 3 uger.  I alle tre tilfælde udsendte vi en rykker efter ca. en uge, mens vi i et 

enkelt tilfælde også sendte endnu en rykker få dage inden der lukkedes for besvarelser. 

KOMBI SURVEY-SYSTEM DISTRIBUTIONSKANAL FORDELE ULEMPER 

K
o

m
b

in
at

io
n

 n
r.

 3
 

SurveyXact 
Spørgeskemaet 
oprettes i Sur-
veyXact. 

3. ”Mit Sygehus” 
Spørgeskemaet distribu-
eres via meddelelsesmo-
dulet i ”Mit Sygehus”, 
hvor link til spørgeske-
maet fremsendes sam-
men med en meddelelse. 
Link til spørgeskemaet er 
universelt. 

- Mindst tidskrævende metode 
- Flere muligheder for design af 

spørgsmål (f.eks. spørgsmåls-
batterier) og hjælp til dataana-
lyse i SurveyXact. 

- Udkast til et spørgeskema er 
allerede udarbejdet og klar i 
SurveyXact 

- Kun muligt at få fat på 
brugere (med samtyk-
ke) af ”Mit Sygehus”. 

- Kun muligt at sende 
rykkere ud til alle (også 
dem, der har besvaret 
spørgeskemaet). 

- Risiko for dobbeltbesva-
relser. 

- Patienterne kan ikke 
gemme deres svar, hvis 
ikke de bliver færdige. 

- Ikke muligt at tilbyde 
patienterne, at de kan 
trække deres tilsagn om 
deltagelse tilbage. 

- Kræver kendskab til 
SurveyXact (hvis der 
skal laves afdelingsspe-
cifikke justeringer) 

Tabel 2: Fordele og ulemper ved valg af survey-system og distributionskanal for spørgeskemaer til patienter 

 

 

 

 

 

 

Endeligt skal det overvejes, om der skal sendes rykkere ud til patienterne og i så fald hvor mange og hvor-

når disse skal sendes. Fordelen ved at sende rykkere er, at man erfaringsmæssigt opnår en højere svarpro-

cent og dermed et bedre datagrundlag at basere evalueringen på. Dog skal rykkere bruges varsomt, særligt 

her hvor der er tale om kontakt til patienter, som i varierende grad er belastet af deres sygdom. Valget af 

distributionskanal spiller også ind, da man ved kombination nr. 1 og 2 i Tabel 2 ovenfor anvender individu-

elle links til spørgeskemaet, og derfor kan nøjes med at sende rykkere til de patienter, som endnu ikke har 

besvaret spørgeskemaet (i modsætning til kombination nr. 3, hvor alle modtager rykkere). Antallet af rykke-

re afhænger desuden af, hvor længe spørgeskemaundersøgelsen er åben for besvarelser. 

 

 

 

 

 

Planlægning af gruppeinterview med personalet: 
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TRIN 4: SÅDAN GJORDE VI… 

I forbindelse med planlægning af gruppeinterview med personalet efterspurgte vi infor-

manter fra samme personalegruppe, men med variation hvad angår udvælgelseskriterier-

ne køn, alder, anciennitet og erfaring med ”Mit Sygehus”. Vi satte ingen begrænsninger 

på antallet af informanter. 

Ved afholdelse af gruppeinterviews i forbindelse med afprøvning af spørgeguiden afhold-

te vi ét gruppeinterview per evaluering af forløb i ”Mit Sygehus”, og det lykkedes kun at 

samle 3-5 informanter per gruppe. I det ene tilfælde lykkedes det slet ikke at samle rele-

vante informanter, hvorfor vi måtte gennemføre to individuelle interviews. Det var for-

skelligt fra interview til interview hvor stor variation, der var imellem informanterne i for-

hold til de opstillede udvælgelseskriterier. 

I forbindelse med planlægning af gruppeinterview med personalet er det vigtigt blandt andet at overveje 

hvem og hvor mange, der skal deltage og hvordan man får fat på dem. Endeligt skal man overveje, hvordan 

data fra gruppeinterviewet skal dokumenteres og bearbejdes. 

I forbindelse med udvælgelsen af informanter til gruppeinterviewet skal man sørge for at få vigtige karakte-

ristika i forhold til problemstillingen repræsenteret i udvalget. Her kan det f.eks. være relevant at overveje 

hvilke personalegrupper (læger, sygeplejersker osv.), der gerne skal repræsenteres, for at undgå oplagte 

skævheder i datamaterialet? Andre udvælgelseskriterier kan være køn, alder, anciennitet, erfaring med 

”Mit Sygehus” osv.  

Derudover skal man overveje om f.eks. forskellige personalegrupper skal blandes og interviewes sammen 

(sammensat gruppe) eller hver for sig (segmenteret gruppe). Deltagernes interaktion med hinanden er af-

gørende for produktionen af empiriske data, og derfor bør grupperne hverken være alt for homogene (så 

man risikerer, at der ikke sker nok udveksling) eller alt for heterogene (så man risikerer, at der opstår kon-

flikter eller nogle erfaringer ikke bliver udtrykt). 

Størrelsen på de enkelte grupper har også betydning. Større grupper (på 8-12 deltagere) kan med fordel 

bruges her, hvor emnet (”Mit Sygehus”) ikke er følsomt eller personligt og hvor man er interesseret i at få 

så mange forskellige perspektiver på og erfaringer med ”Mit Sygehus” som muligt. Desuden egner større 

grupper sig også, når målet ikke er at analysere selve interaktionsprocesserne i gruppen, men snarere ind-

holdet i det, som bliver sagt og diskuteret, hvilket også er tilfældet her. Erfaringsmæssigt kan det dog være 

svært at samle 8-12 deltagere fra en enkelt klinisk afdeling samtidigt. 

Antallet af gruppeinterviews er en anden vigtig overvejelse i planlægningsfasen. Det nødvendige antal af-

hænger af, om man laver sammensatte eller segmenterede grupper og i så fald, hvor mange udvælgelses-

kriterier, man gerne vil have, skal variere grupperne imellem. Et andet generelt kriterie for kvalitativ data-

produktion er, at man skal blive ved med at interviewe, indtil man ikke får noget vigtigt nyt at vide (mæt-

ningspunkt). Men her spiller også et tids- og ressourcemæssigt aspekt ind, og kvalitative data er både tids-

krævende og omfattende at indsamle og bearbejde (jf. trin 6 og 7). 
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TRIN 5: SÅDAN GJORDE VI… 

Et eksempel på en invitation til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse omhandlende 

erfaringer med ”Mit Sygehus” er tilgængeligt i word-format på OUHs intranet som en del 

af værktøjskassen under ”Mit Sygehus” 

(https://intra.ouh.rsyd.dk/portal/itwebtlf/MF/Vaerktoej/Sider/default.aspx).  

I et forsøg på at gøre invitationen kort, har vi sat et link ind til yderligere information om 

undersøgelsen for de særligt interesserede. 

I forbindelse med rekruttering af informanter til gruppeinterviewet er det en god idé at formulere et gan-

ske kort skriv omkring projektet og dets formål (se et eksempel nedenfor under trin 5), så potentielle in-

formanter kan tage stilling til, om de har lyst til at deltage. 

I forbindelse med selve afholdelsen af det enkelte gruppeinterview med personalet er det en god idé at 

være to personer – en moderator og en referent/observatør. Det anbefales desuden at optage gruppein-

terviewet som en lydfil, da det giver moderatoren mulighed for at koncentrere sig om samtalen med infor-

manterne (se mere under trin 6 nedenfor). 

For mere information om planlægning og gennemførelse af (fokus)gruppeinterviews henvises til Halkier 

(2008) og Vallgårda (2007). 

2.5 Trin 5 – Udarbejdelse af informationsmateriale 
Ved evaluering af forløb oprettet i ”Mit Sygehus” er der behov for en række informationsmaterialer til mu-

lige deltagere i de enkelte delundersøgelser, så de blandt andet kan træffe et informeret valg om, hvorvidt 

de ønsker at deltage. 

Spørgeskemaundersøgelse blandt patienter: 

Invitation 

I invitationen til potentielle respondenter i spørgeskemaundersøgelsen bør inkluderes en kort beskrivelse af 

formålet med undersøgelsen, hvor lang tid det tager at besvare spørgeskemaet og hvad resultaterne skal 

bruges til. Endeligt er det en god idé at informere om, at resultaterne vil blive offentliggjort i anonymiseret 

form, og at det frivilligt om man vil deltage. Alt afhængig af hvilken distributionskanal, der vælges, er det i 

invitationen desuden muligt at informere patienterne om, at de til enhver tid kan trække deres samtykke til 

deltagelse tilbage. Det er vigtigt, at invitationen ikke bliver for lang, så potentielle respondenter risikerer at 

miste interessen inden de når til selve spørgeskemaet.  

 

 

 

 

 

 

Rykker 

Som beskrevet ovenfor i trin 4 kan man i forbindelse med spørgeskemaundersøgelser vælge at sende ryk-

kere ud i et forsøg på at højne svarprocenten. Rykkere skal dog bruges varsomt. 
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TRIN 5: SÅDAN GJORDE VI… 

Et eksempel på en rykkerskrivelse til patienter anvendt i forbindelse med udvikling og 

afprøvning af denne guide og det tilhørende spørgeskema til patienter kan findes i word-

format på OUHs intranet som en del af værktøjskassen under ”Mit Sygehus” 

(https://intra.ouh.rsyd.dk/portal/itwebtlf/MF/Vaerktoej/Sider/default.aspx). 

 

TRIN 5: SÅDAN GJORDE VI… 

Et eksempel på en invitation til personalet anvendt i forbindelse med udvikling og afprøv-

ning af denne guide og den tilhørende spørgeguide til gruppeinterviews med personalet 

kan findes i word-format på OUHs intranet som en del af værktøjskassen under ”Mit Sy-

gehus” (https://intra.ouh.rsyd.dk/portal/itwebtlf/MF/Vaerktoej/Sider/default.aspx). 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppeinterview med personalet: 

Generel information om projektet 

Det er en god idé i forbindelse med rekruttering af informanter til et gruppeinterview at formulere et kort, 

motiverende skriv med information omkring projektet, herunder dets formål og hvad resultaterne skal bru-

ges til, så potentielle informanter kan tage stilling til, om de har lyst til at deltage. Det kan eventuelt udde-

les i forbindelse med et personalemøde, sendes per mail til relevante medarbejdere eller hænges op i afde-

lingen. Husk at angive kontaktoplysninger, så interesserede ved, hvor de skal henvende sig. 

Invitation 

Når informanter har indvilget i at deltage i et gruppeinterview, er det en god idé at sende dem en invitation 

med yderligere information omkring selve interviewet. På den måde får de en egentlig invitation med in-

formation omkring tid, sted og varighed samt anonymitet og hvad de kan forvente på selve dagen. 

 

 

 

 

 

2.6 Trin 6 – Indsamling af data 
Næste trin i evalueringen af forløb oprettet i ”Mit Sygehus” er indsamling af data. Nedenfor opridses for 

hver af delundersøgelserne de typiske trin, man skal igennem i forbindelse med dataindsamlingen. 

Spørgeskemaundersøgelse blandt patienter: 

Som beskrevet i trin 4 er der tale om et web-baseret spørgeskema, som enten opsættes i SurveyXact eller i 

spørgeskemafunktionen i ”Mit Sygehus”. Det betyder, at dataindsamlingen igangsættes nemt ved at vælge 

en af de omtalte distributionskanaler (jf. Tabel 2), så snart spørgeskemaets indhold og opsætning er blevet 

tilpasset formålet med undersøgelsen. Herefter afventer man patienternes besvarelse af spørgeskemaet 

inden dataanalysen foretages. 
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TRIN 6: SÅDAN GJORDE VI… 

Eksempel på introduktion til gruppeinterview med personalet 

 

Jeg hedder [XXXXX] og kommer fra [XXXXXX] på OUH. Jeg er rigtig glad for, at I har lyst til at deltage 

i dette interview omkring ”Mit Sygehus” i dag. 

Generel information om projektet og forventningsafstemning: 

Projektet handler helt overordnet om IT-systemet ”Mit Sygehus”, som anvendes til kommunikation 

mellem sygehus og patient. Forløbet ”Fjernelse af prostata” blev indført på jeres afdeling i septem-

ber 2015 som et tilbud til de patienter, der skal have fjernet prostata. I systemet kan de finde in-

formation og vejledning om deres sygdom, afdelingen og deres forløb på OUH, selv indtaste infor-

mationer og kommunikere med jer. 

Interviewet med jer her i dag handler om jeres oplevelser af og erfaringer med ”Mit Sygehus – 

Fjernelse af prostata”, både selve platformen I arbejder med og app’en til jeres patienter. 

Introduktionsrunde: 

Lad os tage en præsentationsrunde, hvor I nævner jeres navn og kort fortæller lidt om jeres job-

funktion, anciennitet og erfaring med ”Mit Sygehus”. Skal vi starte med dig? 

Gruppeinterviewets rammer: 

Jeg har 8 emner, som jeg gerne vil have, at I skal snakke om, herunder hvordan I arbejder med ”Mit 

Sygehus” og hvilken betydning ”Mit Sygehus” har haft for jeres arbejdsgange og samarbejdet med 

jeres patienter. Jeg vil også gerne høre om jeres erfaringer med systemets brugervenlighed og den 

tekniske side af systemet, samt om jeres eventuelle forslag til forbedringer. 

Interviewet forventes at vare ca. 1 time.  

Må jeg optage samtalen? Ingen andre end mig hører optagelsen eller ser udskriften. Alle navne og 

andet personhenførbart vil blive anonymiseret i offentliggjort materiale. 

I skal endelig snakke og diskutere med hinanden. Jeg er først og fremmest interesseret i at høre om 

jeres egne erfaringer og oplevelser. Alle oplevelser er lige vigtige og der er ingen rigtige eller for-

kerte svar. 

Nedenfor opridses i grove træk de trin, man kan gennemgå i forbindelse med indsamling af data via en 

spørgeskemaundersøgelse blandt patienter: 

1. Distribution af invitation til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen, inkl. link til spørgeskema 

2. Evt. distribution af venlig(e) rykker(e) 

3. Lukning af spørgeskemaundersøgelse, når perioden for dataindsamling er slut 

Gruppeinterview med personalet: 

Som nævnt under trin 4 ovenfor er det i forbindelse med afholdelsen af det enkelte gruppeinterview en 

fordel at være to personer – en moderator og en referent/observatør. Moderatorens vigtigste rolle er at 

muliggøre interaktionen og erfaringsudvekslingen mellem deltagerne (ikke kontrollere den), og samtidig 

sørge for, at gruppen forholder sig til emnerne opridset i spørgeguiden. 

Indledningsvist skal informanterne introduceres til gruppeinterviewet. I den følgende tekstboks kan du se 

et eksempel på, hvad en introduktion til et gruppeinterview kan indeholde. 
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TRIN 6: SÅDAN GJORDE VI… 

Spørgeguiden udviklet til gruppeinterviews med personalet rummer både åbne start-

spørgsmål, som får informanterne til at fortælle, og mere specifikke og målrettede op-

følgningsspørgsmål. Vi startede med et åbent spørgsmål og forfulgte efterfølgende de 

emner og diskussioner, som opstod i gruppen af informationer, og lod de videres spørgs-

mål tage udgangspunkt heri, i stedet for slavisk at løbe samtlige spørgsmål i spørgeguiden 

igennem (semistruktureret). 

 

TRIN 6: SÅDAN GJORDE VI… 

I forbindelse med afprøvning af spørgeguiden ved gruppeinterviews med personalet valg-

te vi at optage interviewsene, lytte lydfilerne igennem, transskribere hvad vi vurderede 

som vigtige passager i lydoptagelserne, og producerede referater i punktform understøt-

tet af udvalgte citater fra personalet. 

 

Efter introduktionen stilles typisk et åbent start-spørgsmål fra spørgeguiden, som opfordrer deltageren til 

at dele deres erfaringer med det specifikke forløb oprettet i ”Mit Sygehus”. Her er det en fordel at det før-

ste spørgsmål er bredt og åbent samt rettet mod noget, alle kan sige noget om. Efterfølgende kan man 

vælge at strukturere interviewet mere stramt ved at stille mere specifikke spørgsmål til informanternes 

oplevelser og erfaringer med ”Mit Sygehus”. 

 

 

 

 

 

 

Som nævnt under trin 4 anbefales det at optage gruppeinterviewet som en lydfil, så moderatoren bedre 

kan koncentrere sig om samtalen med deltagerne. I forhold til den senere bearbejdning af data er det des-

uden vigtigt at overveje, om lydfilen efterfølgende skal transskriberes eller om det er nok at tage noter 

undervejs (referenten), lytte lydfilen igennem og på baggrund heraf lave et referat af optagelsen. Metode-

bøger inden for kvalitativ forskning (f.eks. Halkier 2008, Vallgårda 2007) anbefaler typisk transskribering, 

hvis man vil danne sig et overblik over forskelle og ligheder i informanternes oplevelser og foretage en sy-

stematisk analyse. Men transskribering er meget tidskrævende3 og derfor kan det i en travl klinisk hverdag 

være nødvendigt med en anden og hurtigere løsning. 

 

 

 

 

 

Nedenfor opridses i grove træk de trin, man kan gennemgå i forbindelse med afholdelse af gruppeinter-

views med personalet: 

1. Udarbejdelse af generel information omkring projektet, til udlevering eller ophæng 

2. Rekruttering af deltagere blandt personalet 

3. Booking af lokale og evt. forplejning 

4. Fremsendelse af invitation med yderligere information om projektet til deltagere 

5. Evt. fremsendelse af venlig påmindelse til deltagere få dage inden gruppeinterviewet 

                                                           

3 Som tommelfingerregel tager det ca. 5-10 minutter at transskribere 1 minuts interview. Hvis detaljer som ikke-
sproglige ytringer (f.eks. ’øh’ eller ’hmm’) og de nøjagtige længde på pauser osv. ønskes kortlagt, tager det længere tid 
(Aarhus Universitet, ’Interviews’, Metodeguiden). 
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6. Forberedelse af gruppeinterview (find optager, navneskilte, kuglepenne, print samtykkeerklæring osv.) 

7. Afholdelse af gruppeinterview 

8. Transskription af optagelse eller udarbejdelse af referat fra interview 

9. Evt. fremsendelse af færdig dataanalyse / endelig rapport til deltagerne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetsdata (logdata): 

Information om anvendelsen af forløb oprettet i ”Mit Sygehus” kan hentes fra systemets statistikmodul i 

form af en række CSV-filer med rå aktivitetsdata (logdata). Har man ikke selv adgang til dette modul i sy-

stemet kan man hente hjælp hos afdelingens superbrugere i ”Mit Sygehus” eller hos Klinisk IT4. 

Af juridiske årsager har det været nødvendigt at designe dataudtræk fra ”Mit Sygehus” således, at de ude-

lukkende indeholder pseudonymiserede data. I Bilag A beskrives de forskellige CSV-filer med aktivitetsdata, 

som på nuværende tidspunkt kan hentes i ”Mit Sygehus”. 

Nedenfor opridses i grove træk de trin, man med fordel kan gennemgå i forbindelse med indsamling af 

aktivitetsdata fra ”Mit Sygehus”: 

1. Indhentning af aktivitetsdata fra statistikmodulet i ”Mit Sygehus” 

2. Indlæsning af aktivitetsdata i Excel eller et statistikprogram (STATA, R, SPSS eller lignende) 

2.7  Trin 7 – Analyse af data 
Næstsidste trin i evalueringen af forløb oprettet i ”Mit Sygehus” handler om analysen af de data, der er 

indsamlet i trin 6. Formålet med at analysere datamaterialet er at skabe overblik og tydeliggøre eventuelle 

sammenhænge. 

Spørgeskemaundersøgelse blandt patienter: 

Hvis man har valgt at oprette spørgeskemaet til patienter i SurveyXact, findes der god hjælp til og en række 

muligheder for at foretage dataanalyser i selve systemet. F.eks. kan SurveyXact, baseret på de opstillede 

spørgsmål, helt automatisk lave en indledende rapport med simple dataanalyser (for mere information 

herom henvises til SurveyXacts brugerhåndbog: XXXXXXX). Har man i stedet valgt at oprette spørgeskemaet 

                                                           

4 Kontakt XXXXXXXXX, mail, telefon….. 

FORSLAG: HURTIG METODE TIL INDSAMLING AF PERSONALETS ERFARINGER 

Skal evalueringen af et forløb i ”Mit Sygehus” gennemføres på kort tid, kan det være 

en mulighed at udvælge de vigtigste emner fra spørgeguiden og drøfte dem kort med 

personalet i forbindelse med den daglige morgenkonference. Det vil give et hurtigt 

indtryk af personalets oplevelser med ”Mit Sygehus” uden at tilvejebringe dybdegå-

ende viden om forskelle i disse oplevelser og mulige løsninger på udfordringer. Umid-

delbart herefter kan man lave et kort referat fra mødet, hvor de vigtigste fund doku-

menteres (evt. med hjælp fra personalet til sidst under mødet). 
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i spørgeskemamodulet i ”Mit Sygehus” skal datamaterialet først eksporteres til enten Excel eller et andet 

statistikprogram før de kan analyseres samlet. 

Mulighederne for analyse af spørgeskemadata afhænger i første omgang af typen af spørgsmål, der indgår i 

selve spørgeskemaet. Indeholder datamaterialet talværdier (f.eks. respondenternes alder eller antal klik på 

et menupunkt i ”Mit Sygehus”) kan man f.eks. udregne et gennemsnit for gruppen af respondenter. 

Hvis spørgeskemaet indeholder kategoriske spørgsmål (f.eks. køn eller grad af enighed i forskellige udsagn 

om ”Mit Sygehus”), som opdeler respondenterne i forskellige kategorier, kan man tælle hvordan respon-

denterne fordeler sig i forhold til disse kategorier og opstille resultaterne i såkaldte frekvenstabeller. Se et 

eksempel på en frekvenstabel nedenfor (jf. Tabel 3). 

Køn Frekvens Procent Kumuleret procent 
Kvinde 155 56,8 % 56,8 % 
Mand 118 43,2 % 100,0 % 
Total 273 100 % - 

Tabel 3: Eksempel på frekvenstabel 

Indeholder spørgeskemaet spørgsmål med åbne svarkategorier, hvor respondenterne frit kan skrive sit svar 

som tekst, skal der foretages en kvalitativ analyse af indholdet i respondenternes besvarelser. Det kræver, 

at besvarelserne læses igennem og indholdet kategoriseres og kondenseres og relevante citater udvælges. 

Analysen minder i høj grad om den, der foretages i forbindelse med analyse af interviewdata, og som be-

skrives nedenfor. 

Mulighederne for analyse af spørgeskemadata er således mange. F.eks. kan det give mening også at lave 

subgruppeanalyser og krydstabeller, hvor man sammenstiller to variable ved f.eks. at krydstabulere data for 

tilfredshed med ”Mit Sygehus” med data for køn (bivariat analyse, hvor køn er den naturlige uafhængige 

variabel). Se et eksempel på en krydstabel nedenfor (jf. Tabel 4 og Figur 3). Formålet er at se hvordan de to 

variable hænger sammen. Herefter kan man foretage en test af, om sammenhængen er statistisk signifi-

kant. 

Grad af enighed i udsagn: 
Jeg vil anbefale ”Mit Sygehus” til andre Kvinde Mand Total 
Meget uenig 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 
Uenig 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 
Hverken uenig eller enig 0 (0,0 %) 5 (35,7 %) 5 (18,5 %) 
Enig 6 (46,2 %) 5 (35,7 %) 11 (40,7 %) 
Meget enig 7 (53,8 %) 4 (28,6 %) 11 (40,7 %) 
Ved ikke/ikke relevant 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 
Total 13 (48,1 %) 14 (51,9 %) 27 (100,0 %) 

Tabel 4: Eksempel på krydstabel 

Krydstabellen kan også vises som en såkaldt søjlestak (jf. Figur 3). 
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TRIN 7: SÅDAN GJORDE VI… 

For flere eksempler på analyser af spørgeskemadata henvises til de tre evalueringer af 

forløb oprettet i ”Mit Sygehus”, som er tilgængelige i pdf-format på OUHs intranet som en 

del af værktøjskassen under ”Mit Sygehus”: 

https://intra.ouh.rsyd.dk/portal/itwebtlf/MF/Vaerktoej/Sider/default.aspx. 

Derudover henvises til lærebøger i statistik og kvantitativ metode. 

 
Figur 3: Eksempel på søjlestak 

I forbindelse med analyse af spørgeskemadata og præsentation af resultaterne er det ofte relevant at be-

regne og oplyse en svarprocent. Distribueres link til spørgeskemaet via ”Mit Sygehus” (enten via meddelel-

sesfunktionen eller spørgeskemafunktionen) ved man, hvor mange aktive brugere med samtykke, der fin-

des på distributionstidspunktet. Det er dette tal, man skal anvende ved beregning af svarprocenten (kun 

patienter, som har afgivet samtykke i ”Mit Sygehus” har adgang til spørgeskema- og meddelelsesfunktion, 

og har dermed mulighed for at besvare spørgeskemaet). Distribueres link til spørgeskemaet i stedet via e-

Boks kender man også antallet af ”breve”, og dermed potentielle respondenter, afsendt den vej. 

 

 

 

 

 

 

Gruppeinterview med personalet: 

I forhold til analysen af data fra gruppeinterview med personalet er det fordelagtigt indledningsvist at læse 

interviewmaterialet igennem, for at få et overblik. Det gælder både hvis man har valgt at transskribere (de-

le af) lydoptagelsen fra interviewet eller har lavet et referat på baggrund heraf. Ifølge metodebøger inden-

for interviewundersøgelser skal interviewmaterialet herefter reduceres på nogenlunde systematisk vis. Det 

gøres typisk ved at identificere meningsbærende enheder i forhold til såvel emner oplistet i spørgeguide 

som nye emner opstået i forbindelse med interviewet. Endeligt kondenseres indholdet i de enkelte emner 

(og eventuelle undergrupper) og der udarbejdes en indholdsbeskrivelse for hvert emne, som sammen med 

relevante citater fra interviewmaterialet, udgør selve dataanalysen (Halkier 2008, Vallgårda 2007). Ved 

større mængder interviewdata kan det være en god idé at validere indholdsbeskrivelserne op imod det 

oprindelige interviewmateriale (transskriptioner eller referater). 
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TRIN 7: SÅDAN GJORDE VI… 

Ved analysen af data fra gruppeinterview gennemført i forbindelse med udvikling og af-

prøvning af nærværende guide og tilhørende værktøjer valgte vi i det ene tilfælde (evalu-

ering af Gravid -forløbet i afdeling D) at udarbejde indholdsbeskrivelser for hvert emne 

drøftet i gruppen, som sammen med relevante citater fra personalet udgjorde dataanaly-

sen.  

I de to øvrige tilfælde (evaluering af ”prostatakræft”-forløbet i afdeling L og ”hypofysepa-

tient”-forløbet i afdeling M) valgte vi – for at spare tid – at indsætte referatet i punktform 

(understøttet af relevante citater fra personalet) direkte i resultatafsnittet og lade det 

udgøre dataanalysen. 

TRIN 7: SÅDAN GJORDE VI… 

I forbindelse med analyse af aktivitetsdata fra systemet fandt vi f.eks. kvindelige patienter 

på ”Fjernelse af prostata”-forløbet og gravide kvinder på henholdsvis 10 år og 104 år på 

”Gravid”-forløbet. Sådanne åbenlyse fejl i datamaterialet skal gerne rettes, og i dette til-

fælde valgte vi at slette de pågældende respondenter. Endeligt valgte vi i tilfælde, hvor 

det gav mening, også at slette forløb af kortere varighed end 14 dage for at eliminere 

betydningen af korte test-forløb, som også kan figurere i disse aktivitetsdata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For yderligere information om dataanalyse af (fokus)gruppeinterviews henvises til Halkier (2008) og Vall-

gårda (2007). 

Aktivitetsdata (logdata): 

På baggrund af de indhentede aktivitetsdata fra statistikmodulet i ”Mit Sygehus” er det muligt at foretage 

en lang række analyser. Aktivitetsdataene fra ”Mit Sygehus” kan imidlertid have indlysende fejl, som man 

skal forsøge at korrigere inden dataanalysen foretages. Det vigtigste i forbindelse med dette er at opsætte 

klare regler for, hvordan potentielle fejl i data håndteres, begrunde disse regler og være eksplicit omkring 

dem. 

 

 

 

 

 

 

I nedenstående Tabel 5 opridses eksempler på analyser af aktivitetsdata fordelt på de tilgængelige CSV-

filer. 

Aktivitetsdata Eksempler på analyser 

Patientdata 

• Gennemsnitsalder og aldersfordeling 
• Antal nye forløb oprettet (fordelt på år og måned) 
• Andel forløb med samtykke fra patient 
• Gennemsnitlig varighed af afsluttede forløb 

Mine data 
• Antal målinger indtastet (totalt set og fordelt på målingstype) 
• Gennemsnitligt antal målinger indtastet per patient 

Meddelelser • Antal meddelelser afsendt (total og fordelt på afsender, år og måned) 
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TRIN 7: SÅDAN GJORDE VI… 

For flere eksempler på analyser af aktivitetsdata fra systemet henvises til de tre evalue-

ringer af forløb oprettet i ”Mit Sygehus”, som er tilgængelige i pdf-format på OUHs intra-

net som en del af værktøjskassen under ”Mit Sygehus”: 

https://intra.ouh.rsyd.dk/portal/itwebtlf/MF/Vaerktoej/Sider/default.aspx. 

I forbindelse med udarbejdelsen af disse blev statistikprogrammet STATA anvendt til da-

tabehandling. I ovenstående værktøjskasse under ”Mit Sygehus” findes en do-fil indehol-

dende de kommandoer, vi har anvendt til analysen af aktivitetsdata. Do-filen findes også i 

pdf-format. 

• Gennemsnitligt antal meddelelser afsendt per patient 
• Andel meddelelser uden svar fra personalet 
• Gennemsnitlig svartid (total og fordelt på år og måned) 
• Fordeling af svartider 

Page-hits • Popularitet: Antal klik på menupunkter (total, seneste år og seneste måned) 
Tabel 5: Eksempler på analyser af aktivitetsdata fra "Mit Sygehus" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Trin 8 – Formidling af resultater 
Sidste trin i evalueringen af forløb oprettet i ”Mit Sygehus” drejer sig om formidling af resultaterne fra eva-

lueringen. Det er her man sikrer sig, at de rette modtager og forholder sig til resultaterne, hvilket øger 

sandsynligheden for, at de bliver anvendt til at forbedre praksis. 

Som en del af afklaringen af formålet med evalueringen i trin 2, blev der spurgt til hvem, der var den pri-

mære modtager af evalueringen. Viden om og fokus på dette gør det nemmere at målrette formidlingen af 

resultater fra evalueringen, f.eks. hvis nogle målgrupper er mere interesserede i bestemte dele af resulta-

terne. Er der flere målgrupper skal resultaterne muligvis formidles forskelligt? 

• Hvem skal modtage evalueringen? Hvem er den primære målgruppe? Ledelse, medarbejdere, del-

tagere, andre? 

• I hvilket format skal resultaterne gerne foreligge eller præsenteres? Rapport, resumé, PowerPoint 

præsentation, video eller mundtligt oplæg? 

Projekt: Automatisering af analyser af aktivitetsdata 

 Der er på OUH igangsat et projekt omkring automatisering af analyser af disse aktivi-

tetsdata, som kan hentes i statistikmodulet i ”Mit Sygehus”. Ved projektets afslutning 

er målet, at der for alle oprettede forløb er færdige analyser af aktivitetsdata tilgænge-

lige i systemet, så de kliniske afdelinger slipper for selv at foretage disse. Læs mere 

her: https://cimt.dk/overblik-over-patienternes-brug-af-mit-sygehus/. 
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 Øvrig information 3

3.1 Forslag til andre undersøgelser 
Nedenfor opridses en række forslag til andre undersøgelser, man kan foretage, hvis man ønsker yderligere 

viden omkring brugen af og tilfredshed med ”Mit Sygehus”: 

• Gruppeinterview med patienter baseret på resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen (mere viden 

i dybden). 

• Spørgeskemaundersøgelse blandt personalet baseret på resultaterne fra gruppeinterviewet (mere 

viden i bredden) 

• Undersøgelse blandt ikke-brugere blandt patienter, f.eks. for at afdække årsager hertil. Eventuelt i 

form af telefoninterview. Vær dog opmærksom på, at det kræver forudgående samtykke fra patien-

terne til at tage denne kontakt. 

• Feltobservation med fokus på personalets arbejdsgange omkring ”Mit Sygehus”. 

3.2 Mere information om evaluering af sundhedsapps 
Der er en række initiativer omkring evaluering af sundhedsapps i gang – både nationale og internationale. 

Du kan finde mere information om dette emne her: 

• National guide til sundhedsapps:  

o https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Digitalisering/2019/maj/~/media/Filer%20-

%20dokumenter/2019/analyse-guide-sundhedsapps/Analyse-af-guide-til-

sundhedsapps.pdf 

o http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Digitalisering/2019/maj/Sundhedsminister-Guide-til-

%20sundhedsapps-skal-give-overblik-og-tryghed.aspx 

• NHS health app assessment and app library:  

o https://digital.nhs.uk/services/nhs-apps-library 

o https://digital.nhs.uk/services/nhs-apps-library/guidance-for-health-app-developers-

commissioners-and-assessors 

• Telepsykiatrisk center – Apptjekkeren (til vurdering af sikkerhed og kvalitet af apps til håndtering af 

psykiske vanskeligheder): 

o https://mindapps.dk/ 

o https://mindapps.dk/hvordan-er-apptjekkeren-udviklet/ 

• Mobile App Rating Scale (MARS): A New Tool for Assessing the Quality of Health Mobile Apps. 

o https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4376132/ 

• Deriving a practical framework for the evaluation of health apps 

o https://www.thelancet.com/journals/landig/article/PIIS2589-7500(19)30013-5/fulltext 
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 – Aktivitetsdata Bilag A

Her beskrives de forskellige CSV-filer med aktivitetsdata, som på nuværende tidspunkt kan hentes i stati-

stikmodulet i ”Mit Sygehus”. 

Patientdata 

I CSV-filen patients.csv indgår følgende data: 

Variabel 
patient_id started_on ended_on age gender app-

consent_given 
on 

Variabeltype Numerisk Dato Dato Numerisk Kategorisk Dato 

Beskrivelse 

Unikt identifikations-
nummer med 3-4 cifre. 

Den dato, 
patienten 
oprettes i 
systemet af 
personalet. 

Den dato, 
patienten 
afsluttes i 
systemet af 
personalet. 

Patientens 
alder. 

Patientens 
køn (1 = 
mand, 0 = 
kvinde). 

Den dato, pati-
enten logger ind 
i systemet første 
gang. Kan ligge 
både før og efter 
started_on. 

I denne fil repræsenterer hver række et unikt patient-id.  

Mine data 

I CSV-filen my-data.csv indgår følgende data: 

Variabel patient_id measure measured_on from_health_kit 
Variabeltype Numerisk Kategorisk Dato Kategorisk 

Beskrivelse 

Unikt identifikations-
nummer med 3-4 cifre. 

Hvilken måling 
(f.eks. blodtryk, 
vægt osv.), patien-
ten har gjort til-
gængelig i systemet 
(manuelt eller au-
tomatisk). 

Den dato, må-
lingen er gjort 
tilgængelig i 
systemet. 

Angiver om måling er 
overført manuelt eller 
automatisk via Apple 
HealthKit (0 = manuelt, 
1 = HealthKit). 

I denne fil repræsenterer hver række en måling. Dvs. en patient (patient_id) kan optræde flere gange. 

Meddelelser 

I CSV-filen messages.csv indgår følgende data: 

Variabel patient_id sent_at read_at sender 
Variabeltype Numerisk Dato + tidspunkt Dato + tidspunkt Kategorisk 

Beskrivelse 

Unikt identifikations-
nummer med 3-4 cifre. 
 

Den dato og det 
tidspunkt, en 
meddelelse er 
sendt i systemet. 

Den dato og det 
tidspunkt, en 
meddelelse er 
læst i systemet 

Angiver hvem, der er 
afsender af meddelel-
sen (Patient, Persona-
le, Automatisk). 

I denne fil repræsenterer hver række en meddelelse. Dvs. en patient (patient_id) kan optræde flere gange. 
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Page-hits 

I CSV-filen app_activity.csv indgår følgende data: 

Variabel created_on app_location Device_uuid 
Variabeltype Dato Kategorisk Tekst 

Beskrivelse 
Den dato, der klikkes på et givent 
menupunkt eller en given artikel i 
systemet. 

Det menupunkt eller den 
artikel i systemet, der klikkes 
på. 

Device-id bestående af 36 
karakterer (tal og bogstaver). 

I denne fil indgår ikke noget patient_id, da det af juridiske årsager ikke har været muligt at koble konkret 

brug af ”Mit Sygehus” med et bestemt patient_id. Hver række i filen repræsenterer et klik på et menupunkt 

i systemet. 
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