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Resumé 

Patient rapporterede oplysninger (PRO) har siden september 2019 været indført som et middel til 

at styrke bl.a. patienternes inddragelse i eget forløb i Gynækologisk Obstetrisk afdeling D, 

nærmere betegnet patientforløbet vedrørende udredning og behandling af endometriose. PRO 

vedrørende symptomer og trivsel indhentes digitalt via appen ’Mit Sygehus’ som kan installeres 

via App Store / Google Play, alternativt via hjemmesiden www.mitsygehus.dk. Denne rapport er 

målrettet interessenter, der ønsker viden om hvordan PRO kan anvendes til visitations- og 

dialogstøtte i klinisk praksis, herunder hvordan udvikling- og implementering kan gribes an lokalt 

på hospitalerne. I denne MTV er der konkret fokus på, at PRO indhentes ved henvisning fra den 

praktiserende læge mhp. optimal udredning og dialogstøtte under lægelig konsultation og 

fremadrettet visitation af patienter, der skal behandles for endometriose. Formålet er at sikre, at 

patienter altid tilses af rette kliniker (læge eller sygeplejerske) samt rette metode (fremmøde, 

video- eller telefonkonsultation) med afsæt i patientens aktuelle symptomer og behov. PRO 

besvarelsen kombineres derfor med en sværheds-algoritme mhp optimal visitation af patienten. 

- Vi forventer at ca. 80 % af henvisninger vedrørende patienter, der skal udredes for

endometriose, vil indebære anvendelse af PRO.

- Vi forventer at visitation på baggrund af PRO/algoritme inkluderer 50 % i starten, hvor

patienter i kontrolforløb visiteres til fremmøde-, video- eller telefonkonsultation med

sygeplejerske eller læge/ stigende op til 80 %.

- Spot-målinger viser, at patienterne (n = 9) gerne vil udfylde og indsende PRO, og de finder

det nyttigt i forbindelse med henvisningen og deres videre udredning.

- Der foregår en løbende validering af algoritmen for at imødegå fejlvisitering.

Herudover at: 

- tilbuddet vil understøtte fremtidens vision om et sundhedsvæsen baseret på principper om

behovsstyret opfølgning og behandling af kroniske patienter med afsæt i patientens

aktuelle symptomer.

- tilbuddet sigter mod at styrke patienters inddragelse i eget forløb, herunder at de aktivt

bidrager med relevant information om deres aktuelle symptomer, udfordringer og behov

via en digital platform ’Mit Sygehus’. Den digitale understøttelse af patienters forløb på

hospitalet (PRO spørgeskemaer, Meddelelser, videokonsultation osv.) er i forvejen et stort

indsatsområde på Odense Universitetshospital.

http://www.mitsygehus.dk/
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Den største udfordring i forhold til anvendelse af PRO spørgeskemaer er validering af 

spørgsmålene – at spørgeskemaet nu også måler det, der er hensigten med spørgeskemaet 

(construct-, content-, criterion validity) og således at både patient og kliniker finder spørgsmålene 

meningsfulde. Derudover at understøtte patienterne, således at de forstår formålet med 

spørgeskemaet, forstår rent teknisk hvordan det besvares samt oplever, at det anvendes aktivt i 

behandling af deres sygdom. Herudover findes også ’responsiveness’ og ’realibility’, som bør 

undersøges, som en del af kvalitetssikringen af et PRO spørgeskema og så både data- og 

patientsikkerheden bevares.  

For at forberede afdelingen til interventionen, er der udviklet et forløb i Mit Sygehus, som 

kontinuerligt opdateres og vedligeholdes.  

 

De data der opsamles fra PRO spørgeskemaer via ”Mit sygehus” registreres og indgår som en del 

af patientens journal og kan derved også danne grundlag for kvalitetssikring og forskning. 

Generelt forventes et kvalitetsløft og mulighed for ressourceoptimering af patientforløbet (se 

ovenfor). Der er ikke i denne opstartsfase muligt at vurdere eventuelle økonomiske gevinster. 

Resumé (English) 

Since September 2019, patient reported outcomes (PRO) have been introduced as a mean of 

strengthening the patients' involvement during their investigation and treatment of endometriosis 

at the Department of Gynecology and Obstetrics at Odense University Hospital. PRO regarding 

symptoms and well-being is obtained digitally by the app 'My Hospital/Mit Sygehus' which can be 

installed via  App Store / Google Play, alternatively via the internet: www.mitsygehus.dk. This 

report is for stakeholders, who want knowledge of how PRO can be used for visitation- and 

dialogue support in clinical practice, including how development and implementation can be 

approached locally in the hospitals. Here there is a concrete focus on when PRO is obtained as 

patients are referred by the general practitioner to the hospital with the suspicion of a possible 

endometriosis diagnosis. The forward-looking aim is to ensure that patients are always seen by the 

right clinician (doctor or nurse) and the right method (attendance at the hospital, video- or 

telephone consultation) based on the patient's current symptoms and needs. PRO is a disease-

specific questionnaire (PRO endometriosis) which is automatically sent out via an app  14 days 

http://www.mitsygehus.dk/
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prior to all outpatient visits. The PRO answer is combined with a severity-algorithm to ensure 

optimal visitation of the patient 

Expectations: 

- We expect approx. 80% of referrals regarding patients to be investigated for endometriosis

will be combined with the use PRO.

- We expect visitation based on PRO/algorithm will include 50 % at the start, where patients

are offered attendance at hospital, video- or telephone-consultation with a nurse or doctor

increasing up to 80 %.

- Patient evaluation have demonstrated that patients (n = 9) are willing to complete and

submit the PRO, and they find it useful in connection with the referral and their further

investigation.

- Continuous validation of the algorithm takes place in order to account for optimal and

correct visitation of patients.

In addition: 
- the offer will support the future vision of a healthcare system based on principles of need-

based follow-up and treatment of chronic patients based on the patient's current

symptoms and individual needs.

- the offer aims to strengthen patients' involvement in their own process, including that they

actively contribute with relevant knowledge about their current symptoms, challenges and

needs via digital PRO questionnaire through the platform 'My Hospital'. The digital support

for patients' follow-up at the hospital (PRO questionnaires, chat messages with the

endometriosis team, videoconsultations, etc.) is already a major area of focus at Odense

University Hospital in Denmark.

The biggest challenge in relation to the use of PRO questionnaires is validation of the 

questionnaire, i.e. to ensure that the questionnaire measures what is intended (construct-, 

content-, criterion validity) so both patient and clinician find the questions meaningful. In 

addition, to ensure that patients understand the purpose of the questionnaire, and technically 

understand how to answer it and experience that it is used actively in the treatment of their 

illness. Furthermore, responsiveness and reliability are important aspects to investigate to 

ensure the quality of the PRO questionnaire so that data- and patient security is maintained. 

To prepare the department and the endometriosis team for the intervention, a disease-specific 

digital patient pathway has been developed in ‘My Hospital/Mit Sygehus’ named 
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‘Endometriosis – investigation and treatment’, which is continuously updated and maintained 

by the nurse specialist in the team. 
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1.0 Baggrund 

1.1. Endometriose 
Endometriose er en hyppig tilstand som ses hos ca. 6-10 % af alle kvinder i den fertile alder (1). 

Hos flere opstår symptomerne allerede ved 1. menstruation. Hyppige symptomer er smerter ved 

menstruation, blødningsforstyrrelser, smerter ved afføring, ved samleje og ved spredning kan ses 

smerter i andre organer. Desuden kan endometriose være associeret med infertilitet og patienter 

kan have behov for kirurgisk intervention med fjernelse af endometriosevæv pga. smerter (1).  

I dag er diagnosen fortsat stærkt forsinket; fra symptomdebut til diagnosen stilles ses et diagnose-

delay på i gennemsnit ca. 7 år (2, 3). I Danmark fastslår et nyt studie, at flere danske kvinder får 

stillet diagnosen ved et kirurgisk indgreb end tidligere, men der ses store regionale forskelle, 

hvilket indikerer, at sygdommen fortsat er underdiagnosticeret (4). Efter operation genopstår 

symptomerne ofte, og da der fortsat ikke findes en behandling bortset fra fjernelse af den 

ovarielle hormonproduktion, er sygdommen kronisk. Det primære formål med behandlingen er 

derfor at lindre symptomerne. Ofte ophører symptomerne hos mange kvinder efter menopausen 

(overgangsalderen) da den ovarielle hormonproduktion, som styrer endometriosen, bortfalder (5-

7). 

Patienter med endometriose har derfor ofte lange og kroniske forløb, hvor de enten møder fysisk 

op i ambulatoriet eller modtager en video- eller telefonkonsultation. Patienter med kronisk 

sygdom er målgrupper, som ofte er svære og komplekse at håndtere. Da patienter med 

endometriose tilhører denne gruppe, indebærer sygdommen hyppige kontakter til 

sundhedssystemet afhængig af sygdomsaktivitet og den kroniske smertetilstande, træthed og 

mestring af hverdagslivet med en kronisk sygdom. 

Behandling af endometriose er en højt specialiseret funktion, som varetages i et samarbejde 

mellem Aarhus-, Odense Universitetshospital og Rigshospitalet. Patienterne oplever ofte ventetid 

på at blive tilset, da behandlingen kun varetages af specialister i endometriose i form af en team 

funktion som består af læger, sygeplejersker og lægesekretærer. Alle med særlig viden om 

endometriose. Hvis vi alene ser på Region Syddanmarks optageområde er der ca. 300.000 kvinder i 

den fødedygtige alder, heraf kan man antage at ca. 30.000 af disse kvinder har endometriose. Det 

er uvist, hvor mange af disse, der får behov for specialiseret hjælp.  OUH modtager omkring 300 

nye henvisninger om året, hvor patienten skal udredes for endometriose (i perioden 2019-2021 

var antallet imellem 291-309).  
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2.0 Formål  

For at sikre at patienter med endometriose en rettidig og optimal behandling, er der behov for at 

indhente oplysninger om patienternes symptomer, livskvalitet og aktuelle behov, også kaldet 

Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) (8). PRO anvendes til 1) visitation af den enkelte patient 

samt til 2) dialogstøtte under konsultationen. 

Formålet med denne MTV (9) er at beskrive anvendelsen af PRO data som et middel til at:  

 ca. 80 % af henvisninger vedrørende patienter, der skal udredes for endometriose, vil 

indebære anvendelse af PRO. 

 Optimere visitation således, at de relevante ressourcer anvendes   

 Styrke patientinddragelsen 

 Fremme patienttilfredsheden 

 Øge patienternes sygdomsforståelse, herunder medvirke til at styrke deres egenomsorg 

 Sikre hurtigere og bedre udredning af patienten 

 Reducere ventetiden 

Aktuelt modtages henvisninger fra praktiserende læger uden særlige informationer, og patienten 

visiteres til speciallæge, hvis der er mistanke om endometriose. 

Med projektet forventer vi inden for en periode på 1-2 år, at alle nyhenviste patienter (80 %) 

udfylder PRO endometriose forud for første konsultation med en speciallæge. For at sikre 

besvarelse af spørgeskema (PRO) informeres patienten via sit indkaldelsesbrev om at hun skal 

hente appen ’Mit Sygehus’, logge ind med NemID/MitID og at hun 14 dage før sit fremmøde skal 

udfylde PRO spørgeskemaet. 

Med projektet forventer vi at kunne visitere alle fremtidige konsultationer baseret på PRO via en 

algoritme til en relevant kontakt, dvs. enten fremmøde med konsultation af speciallæge ELLER 

sygeplejerske samt video- eller telefonkonsultation, ligeledes differentieret ved enten læge eller 

sygeplejerske. 

Metoden vil generere mere tid til speciallægerne til at tilse nyhenviste-, akutte- og patienter med 

svære symptomer. Sygeplejerskerne vil følge op på patienter med lette symptomer og med fokus 

på at styrke patienternes egenomsorg. For personalet vil det nye initiativ skabe nye opgaver for 

både sygeplejersker, læger og lægesekretærer, og for patienterne vil initiativet give større 

mulighed for at blive inddraget aktivt i deres patientforløb, herunder styrke deres 

sygdomsforståelse og egenomsorg.  
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Implementering af PRO til patienter med endometriose sker desuden i tråd med ønsket om at 

tilbyde mere målrettet og personcentreret behandling, hvor relevante ressourcer tildeles efter 

patienters aktuelle behov.  

3.Teknologi

3.1 Patient Rapporterede Oplysninger – hvad er det og hvad kan det bidrage med i klinisk 
praksis? 
Denne rapport anvender MTV (7) som skabelon for projektet, som er en velbeskrevet metode. 

MTV er et fleksibelt og dynamisk værktøj, der kan tilpasses lokale forhold og beslutningstagernes 

aktuelle behov - det vil sige relativt let indpasses i de lokale og regionale budget- og 

planlægningsprocesser (9).  

PRO defineres som: ”patientrapporterede data der omhandler patientens helbredstilstand,  

herunder det fysiske og mentale helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og  

funktionsniveau” (8). Målet med PRO er ”… at have fokus på patienten og forbedre patientens 

behandling og mødet med sundhedsvæsenet” (8, 10).  

Fig. 1 Typer af patientrapporterede data (fra Program PRO, 2016 (8)) 

Der foreligger efterhånden flere undersøgelser af PRO anvendt til monitorering og behandling af 

kroniske sygdomme (Figur 2; (11)).  
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Fig. 2 Publikationsår for inkluderede studier (11) 

I en nyligt publiceret oversigt gennemgås resultater opnået ved anvendelse af PRO ved 

hjertesygdomme, kronisk obstruktiv lungesygdom, diabetes, inflammatorisk tarmsygdom og 

leddegigt (11). Studierne der indgik i undersøgelsen, viste imidlertid store forskelle i beskrivelsen 

af de undersøgte effektmål, som ofte var mangelfuldt beskrevet. Således viste 12 ud af 53 studier 

en positiv effekt, 9 viste blandet effekt eller ikke opgjort effekt, fem undersøgte om PRO kunne 

gennemføres, to viste at PRO ikke var dårligere end ambulante besøg, mens et enkelt studie viste 

negativ effekt. 

Endometriose er en kronisk sygdom, hvor anvendelse af PRO også har været anvendt. Nicolas-

Boluda et al (12) publicerede for nylig en oversigt over anvendte skemaer ved endometriose, men 

det fremgår ikke af oversigten, hvilken effekt der blev opnået ved anvendelse af PRO, blot en 

gennemgang af de spørgeskemaer, der er anvendt. 

Ligeledes er PRO anvendt til screening af endometriose, hvor en opnået score ud fra PRO kunne 

identificere kvinder med høj risiko for udvikling af endometriose (13).  

Der er ikke tidligere publiceret studier, forfatterne bekendt, hvor PRO er anvendt til visitation ved 

endometriose.  

Ovenstående skabte initiativ til ved Gynækologisk Obstetrisk afdeling D, Odense 

Universitetshospital at anvende patientens PRO besvarelse som visitations- og 

dialogstøtteværktøj. Patienternes PRO besvarelse kan derved anvendes på individniveau og 

kontinuerligt under patientforløbet med fokus på at forbedre visitationen samt styrke 

patientinddragelsen.   

Samlet set udgør patienternes PRO besvarelser ligeledes en database, som gør at data kan 

anvendes på populationsniveau til forskning og til kvalitetsudvikling. I de seneste år er der 

nationalt og internationalt sket en stigning i udvikling og anvendelse af PRO i klinisk praksis som 

nationalt har været overvåget i ’Det telemedicinske landkort’ (nedlagt september 2022).  
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Allerede tilbage i 2016 blev det besluttet, at PRO skulle implementeres på hospitalerne i Region 

Syddanmark. Med afsæt i den politiske beslutning og i Region Syddanmarks eget kvalitetsprogram 

’Kvalitet for og med patienten’ blev arbejdet med PRO også systematisk igangsat på Odense 

Universitetshospital (OUH) (14).  

 Som led i anvendelsen af PRO som visitations- og dialogstøtte til patienter med endometriose blev 

opfølgningen omlagt fra ambulant faste kontroller (Fig. 3) til en kombination af faste kontroller 

ved faglig indikation samt behovsstyret opfølgning (Fig. 4).  

 

Fig. 3 Opfølgning i endometriose ambulatoriet før indførsel af PRO-baseret opfølgning 

 

Ved forværring i tilstand skal patienterne henvende sig ved at skrive til endometriose 

sygeplejerskerne via meddelelsens-funktionen (chat) i appen Mit Sygehus. Patienten vil få tilsendt 

en kontroltid i ambulatoriet, og der vil automatisk blive tilsendt et spørgeskema 14 dage forud for 

tiden. Baseret på patientens svar skal en algoritme beregne behov for klinisk kontakt (læge ELLER 

sygeplejerske ELLER ingen kontakt) samt metode, eks. fremmøde-, video/telefonkonsultation. 

Hvis patienten skulle have behov for en akuttid, ville sygeplejersken kunne bede patienten udfylde 

spørgeskemaet med det samme mhp. at vurdere, hvilket tilbud patienten har behov for. 

Henvisning fra 
praktiserende 

læge

Lægekonsultation 

Fremmøde 

Ny kontrol

Afslutning
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Fig. 4 Opfølgning i endometriose ambulatoriet efter indførsel af PRO-baseret opfølgning 

3.1.1 PRO som visitationsstøtte 
 

Projektet er udviklet mhp. visitationsstøtte og bedring af patientinddragelse. Aktuelt tilses alle 

patienter af OUHs endometriose-team, som består af både læger og sygeplejersker, der alle er 

specialiseret i endometriose. 

Alle patienter modtager automatisk PRO spørgeskemaet 14 dage før deres aftale i ambulatoriet. 

Det er sygeplejerskerne, der dagligt håndterer visitationen af patienternes PRO besvarelser i ’Mit 

Sygehus’. Første besøg er altid (indtil videre) lægekonsultation med fremmøde.  

Efterfølgende visitationen tager afsæt i PRO besvarelsen og algoritmens anbefaling samt evt.  

meddelelser via appen. Disse elementer indgår i sygeplejerskens samlede vurdering af, hvilket 

tilbud, der er relevant for den enkelte patient. Ved tvivl adspørges en speciallæge i endometriose. 

En visitationsvejledning udviklet af endometriose-teamet understøtter sygeplejerskernes 

visitationspraksis. 
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Ved visitation skal PRO besvarelsen understøtte beslutningen om hvilket tilbud, patienten skal 

have; om patienten skal tilses af læge eller sygeplejerske, og om kontakten skal være video, 

telefon eller fremmøde.  

Man vil desuden ud fra PRO besvarelser kunne identificere patienter, som ikke har behov for evt. 

aftalt kontakt, og som derved vil få udsat deres kontrol efter telefonisk aftale med patienten. 

Dette gælder også patienter, som ikke besvarer spørgeskemaet, og som muligvis har glemt deres 

tid eller ikke ønsker denne mere. De vil få tilsendt en påmindelse via e-boks om deres aftale og at 

besvare spørgeskemaet. Dette har til formål at sikre at patienten ikke har glemt sin aftale og med 

henblik på at kunne visitere patienten til et optimalt tilbud ud fra hendes aktuelle symptomer.  

3.1.2 PRO som dialogstøtte 

Det kan være tidskrævende og en udfordring at indsamle alle relevante oplysninger fra patienten 

ved det 1. møde i ambulatoriet. Der er afsat 35 minutter til samtale, fysisk undersøgelse og 

dokumentation. PRO spørgeskemaet vil kunne understøtte konsultationen, da 

sundhedspersonalet hurtigt kan få et overblik over hvilke områder, patienten angiver at være 

udfordret, og patienterne har i fritekst mulighed for at angive om der er noget særligt vigtigt, de 

gerne vil tale om til konsultationen. Baggrunden er desuden at klinikeren (læge/sygeplejerske) ikke 

skal bruge mere tid på skemaer, men hurtigere guides til problemorienteret dialog. PRO kan derfor 

være et middel til at styrke patienternes inddragelse og gøre dem aktive i deres sygdomsforløb. 

Samtidig sikrer PRO en standardiseret monitorering af patientens tilstand og opfattelse af egen 

situation. Besvarelserne i PRO er farvekodet rød-gul-grøn som giver overblik over de enkelte 

områder, f.eks. smerter som bliver rød ved en høj smertescore vurderet ud fra en VAS-skala 0-10. 

En bagved algoritme sikrer en fast allokering af farvekoder på baggrund af en klinisk vurdering og 

efterfølgende afprøvning af algoritmen. Data kan både vises på indikator-niveau, pr. item og som 

kan sammenlignes over tid. Dermed kan både patient og sundhedspersonalet følge udviklingen af 

patientens symptomer og trivsel (se figur 5). 
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Fig. 5 Sammenligning af PRO besvarelser over tid i Mit Sygehus 

3.1.3 Udvikling af PRO 

I Danmark er der to store nationale aktører i forhold til udvikling af nye PRO redskaber, nemlig 

PRO-sekretariatet under Sundhedsdatastyrelsen og Ambuflex. Begge følger de samme principper 

for udvikling af spørgeskemaer. Ved udvikling af nye spørgsmål bør der, hvor relevant, foretages 

relevante psykometriske test, men denne øvelse tager tid og kræver ressourcer. Ydermere er 

denne validering yderst vigtigt, da det netop er vigtigt at sikre at PRO redskaber der anvendes i 

klinisk praksis, rent faktisk måler det, som vi tror, de måler. Det er også vigtigt, hvis PRO data 

ønskes anvendt til forskning og videre kvalitetssikring.  PRO spørgeskemaet i endometriose vil 

blive valideret i et ph.d. projekt i forhold til indhold og forståelse (face and content validity) samt 

reliabilitet, dvs. dets stabilitet af målinger over tid. 

Tidligere har alle patienter med endometriose udfyldt generelle spørgeskemaer, som ikke var 

relateret specifikt til endometriose eller valideret. Patienterne udfyldte det enten online via et link 

eller i papirform i ambulatoriet.  Tidligere er der desuden udviklet et spørgeskema rettet mod 

kvinder med endometriose af en national klinisk arbejdsgruppe i regi af Ambuflex, hvor det blev 

pilottestet på ni patienter (15). Dette spørgeskema har dannet udgangspunkt for det aktuelle 

spørgeskema. 

Ændringen ved anvendelse af PRO visitation online er derfor et paradigmeskifte i den ambulante 

behandling af patienter med endometriose. Data indhentes fra patienterne aktuelt ved at anvende 

et målrettet spørgeskema relateret til symptomer og trivsel (se bilag 1). 
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Det aktuelle spørgeskema rummer i dag op til 56 spørgsmål (afhængig af hvad man svarer) om 
følgende emner: 

 Smerter 
 Fysiske symptomer 
 Trivsel 
 Medicinforbrug 
 Hverdagsliv 
 Seksualliv 
 Infertilitet 

Spørgeskemaet er en blanding af validerede (fx WHO-5) og selvudviklede spørgsmål baseret på 

Ambuflex’ spørgeskema til patienter med endometriose. Spørgeskemaet er efterfølgende 

valideret på ny ved patienter (N=15) og gennemgået af eksperter indenfor endometriose ad flere 

omgange, da der har været behov for justeringer i processen. Spørgsmålene til de fysiske 

symptomer, undtaget smerteskalaerne, er uddrag fra EORCT og EHP-30.  

Spørgeskemaet er suppleret med behov for kontakt med afdelingen. Hvis patienten vælger at 

aflyse sin tid, bliver patienten bedt om at uddybe i et åbent tekstfelt (obligatorisk). 

Patienten har i et åbent tekstfelt mulighed for at tilføje yderligere kommentarer til eget helbred 

samt angive, hvad der er vigtigt for vedkommende at tale om til den kommende konsultation. 

For langt de fleste spørgsmål i spørgeskemaet er der lavet en direkte farvemarkering på de enkelte 

svarkategorier. Baseret på disse (og grænseværdier for WHO-5 trivselsscoren) vil den samlede 

besvarelse få en overordnet farve (rød, gul, grøn). Derudover angiver en indikator (”Konklusion og 

plan”) med afsæt i besvarelsen (hhv. patientens symptomer og behov for kontakt) om patienten 1) 

skal ses af læge eller sygeplejerske eller ikke har behov for kontakt og 2) om kontakten skal foregå 

som fysiske fremmøde, video- eller telefonkonsultation (se figur 8). 

3.1.4 Appen Mit Sygehus – den digitale platform 

Appen Mit Sygehus er den digitale platform i Region Syddanmark, som anvendes til distribution af 

bl.a. PRO spørgeskemaer. Foruden spørgeskemaerne har patienterne også mulighed for at læse 

information og se videoer om endometriose. Derudover kan patienterne skrive meddelelser til 

endometriose-teamet, som besvares af endometriose-sygeplejerskerne inden for 48 timer på 

hverdage samt modtage videokonsultationer over platformen. Endelig kan patienterne se alle 

deres aftaler med sygehuset i appen. 

3.1.5 PRO spørgeskema-planer 

Spørgeskemaerne fremsendes digitalt via appen ’Mit Sygehus’ ved hjælp af redskabet 

’Spørgeskemaplaner’. Forud for at kunne oprette en spørgeskemaplan er patienternes forløb 

gennemgået og kortlagt ift. arbejdsgange og kontakter. Herefter er der udarbejdet en strategi for 
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udsendelse af PRO spørgeskema, påmindelser, og evt. handling ved ubesvarede spørgeskemaer 

(’non-responders’). Når en patient henvises til udredning i endometriose ambulatoriet oprettes 

patienten automatisk til et forløb i Mit Sygehus, når lægesekretær booker en tid til patienten. 

Spørgeskemaet udsendes automatisk til patienten 14 dage før enhver kontakt med ambulatoriet 

(fremmøde, video- eller telefonkonsultation). Nyhenviste patienter modtager desuden et ekstra 

elektronisk spørgeskema vedrørende deres stamoplysninger. Patienten har 7 dage til at besvare 

spørgeskemaet. Påmindelser ved ubesvarede spørgeskemaer udsendes digitalt 2, 4 og 5 dage før 

deadline via appen Mit Sygehus. Hvis patienten fortsat ikke besvarer spørgeskemaet, udsendes 

der en automatisk påmindelse i e-boks om, at patienten skal udfylde sit spørgeskema forud for 

hendes aftale i ambulatoriet. OUHs PRO-konsulenter opsætter spørgeskema-planer efter 

afdelingens ønsker. 

Figur 6. Tidslinje over spørgeskema-plan ved patienter med endometriose 

3.1.6 Algoritmen 

For at kunne etablere en visitation på baggrund af PRO data, er det nødvendigt at udvikle en 

sværheds-algoritme, hvor farvekoderne rød-gul-grøn indikere hvilke patienter, der har behov for 

kontakt med sundhedsvæsenet. Ved behov for kontakt, skal algoritmen desuden foreslå om 

patienten skal tilses af henholdsvis læge eller sygeplejerske samt forslag til relevant metode 

(fremmøde, video- eller telefonkonsultation).  

Processen har krævet tid, ikke mindst fordi man er nødt til at samle PRO data fortløbende for at 

etablere et datasæt, der er stort nok, til at man kan vurdere algoritmens funktion og fejlkilder. Ved 

hjælp af statistisk bistand ved Open Patient Data Explorative Network (OPEN) er der udarbejdet et 

’heat map’ over algoritmens ’performance’ på et anonymt datasæt inden ibrugtagning. 

Dernæst blev der afviklet to workshops med endometriose-teamet, hvor der blev udarbejdet 

udkast til en visitations-algoritme, som teknisk genererer et resumé i Mit Sygehus til at 

understøtte visitationen. På figur 7 ses papir-versionen af algoritmen. 

Patient modtager 
indkaldelse i e-boks og 
oprettes i Mit Sygehus

Spørgeskema er 
automatisk tilgængeligt 

14. dage før planlagt
konsultation

Påmindelse udsendes 
automatisk 2., 4., 5. dag i 

Mit Sygehus.

Påmindelse udsendes 
automatisk 6. dag i e-

boks
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Fig. 7 Visitations-resumé (papir-version) 

Visitations-algoritmen er testet på fiktive cases, før den er implementeret i systemet Mit Sygehus 

og i klinisk praksis. På figur 8 ses det automatiske resumé, der generes i Mit Sygehus for hver 

patients unikke besvarelse. 

Fig. 8 Visitations-algoritmen (Mit Sygehus- resumé) 

Den endelige visitation tager afsæt i patientens PRO besvarelse, sidste journal-notat i EPJ samt evt. 

meddelelser i Mit Sygehus. Det er sygeplejerskerne, der dagligt visiterer patienter i kontrolforløb 

til behandlingstilbud. Der er altid mulighed for supervision ved en speciallæge ved tvivl om 

visitation af den enkelte patient. 
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Slutteligt blev der på workshops udarbejdet en visitationsguide indeholdende overordnede 

principper for visitation samt en beskrivelse af patientgrupper, der primært tilses af 

sygeplejersker. 

Forud for indførslen af PRO-baseret visitation har én visiterende sygeplejerske registreret 36 

patienters udfald ift. algoritmens forslag og sygeplejerskens samlede vurdering (se tabel 5). Den 

viser, at algoritmen har en umiddelbar fejlvisitation på 18 % i en tilfældig stikprøve foretaget i 

januar-februar 2022. Af disse var 2 patienter nyhenviste, der altid skal ses af en speciallæge ved 1. 

I systemet kan man ikke markere disse spørgeskema-besvarelser, således at det tydeligt fremgår 

at disse patienter ikke skal tildeles ny kontakt, men fastholde den oprindelige kontakt. Derudover 

anbefalede algoritmen kontrol ved sygeplejerske i fire tilfælde, men der blev i stedet vurderet 

behov for en fysisk undersøgelse og dermed kontrol ved læge. Ved én patient foreslog algoritmen 

lægekontrol, men idet plan forelå i EPJ blev det vurderet at patienten kunne tilses af sygeplejerske. 

Tabel 5. Monitorering af visitations-resumé 

Antal Procentandel (%) 

Antal observationer i alt (N) 36 100 

Antal fejlvisiteringer ved visitations-resumé 

alene 

7 18 % 

Antal patienter, der bør ombookes til ny kliniker 11 31 % 

Antal patienter, der skal ombookes til 

sygeplejerske 

9 25 % 

Antal patienter, der skal ombookes til læge 1 3 % 

Antal patienter, der skal ses af samme kliniker 

men ny metode (fremmøde, video, telefon) 

1 3 % 

Stikprøven viser, at der kan frigøres 9 lægetider, hvoraf én patient i stikprøven vil blive flyttet fra 

sygeplejerske til læge, så der samlet set frigøres 8 lægetider. Den 12.9.2022 opstartede teamet 

PRO baseret visitation af patienter med endometriose. Ugentligt er der reserveret 3 

sygeplejefaglige PRO tider og 1 lægefaglig PRO tid. 

3.1.7 Kalenderopbygning og bookingpraksis 
For at kunne anvende PRO som visitations- og dialogstøtte, er det nødvendigt at gennemgå 

ambulatoriets kalenderopbygning og bookingpraksis. Ved indførsel af PRO endometriose har det 

været muligt at etablere flere ambulante tider, da man ved de traditionelle lægekonsultationer 

altid var både læge- og sygeplejerske på stuen samtidig. Dette er et krav, når der f.eks. skal 

gennemføres en gynækologisk undersøgelse. Ved at omlægge flere lægekontakter til virtuel 
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kontakt (video- eller telefonkonsultation) får sygeplejerskerne mulighed for at afvikle sygepleje-

konsultationer samtidig samt besvare meddelelser og visitere PRO besvarelser.  

Derudover har det været nødvendigt at etablere nye booking-aktiviteter, som tydeligt viser hvilken 

type kontakt, der er booket (fremmøde, video eller telefon) og som automatisk udløser 

fremsendelse af spørgeskemaer i Mit Sygehus. Alle indkaldelsesbreve er desuden gennemgået og 

revideret i henhold til det nye tilbud. Hvis patienten ombookes på baggrund af PRO besvarelse 

foretages det ved teamets lægesekretærer under opstartsfasen. De er også opmærksomme på at 

alle tider udnyttes. Frigjorte tider udnyttes til fordel for nyhenviste- samt akutte patienter og 

patienter på venteliste.  

Ugentligt er der ved opstart reserveret 3 sygeplejefaglige PRO tider og 1 lægefaglig PRO tid. 

Eventuelle ikke-udnyttede PRO-tider i kalenderen omdannes automatisk 4 dage før til almindelige 

tider i EPJ, så disse udnyttes. Afdelingens lægesekretærer fra alle teams sikrer dagligt ved time-

out, at alle dagens samt morgendagens programmer er fuldt booket. 

3.2 Litteratursøgning 

I september 2022 blev der foretaget en systematisk litteratursøgning inspireret af den 

telemedicinske database ved Center for Innovativ medicin (16). Der blev søgt i Pubmed, Cinahl og 

Embase hvor følgende søgeord blev anvendt: (("patient reported outcome measures"[MeSH 

Terms] OR ("patient"[All Fields] AND "reported"[All Fields] AND "outcome"[All Fields] AND 

"measures"[All Fields]) OR "patient reported outcome measures"[All Fields] OR ("patient"[All 

Fields] AND "reported"[All Fields] AND "outcome"[All Fields]) OR "patient reported outcome"[All 

Fields] OR ("patient reported outcome measures"[MeSH Terms] OR ("patient"[All Fields] AND 

"reported"[All Fields] AND "outcome"[All Fields] AND "measures"[All Fields]) OR "patient reported 

outcome measures"[All Fields] OR ("patient"[All Fields] AND "reported"[All Fields] AND 

"outcome"[All Fields]) OR "patient reported outcome"[All Fields])) AND ("endometriosis"[MeSH 

Terms] OR "endometriosis"[All Fields] OR "endometrioses"[All Fields])).  

Tidsafgrænsning blev sat til 10 år svarende til 2012-2022. Desuden skulle studier være på dansk, 

engelsk eller norsk.  

I Pubmed blev der identificeret 147 studier hvoraf 25 blev inkluderet på baggrund af titel. Ved 

læsning af abstrakt blev 16 udvalgt til full-tekst læsning. I Cinahl blev der identificeret 18 studier, 

hvoraf der var mange dubletter. I Embase blev der ikke fundet yderligere. Alle søgninger 

resulterede i 0 studier, der har undersøgt PRO som en integreret del af den ambulante opfølgning 

af patienter med endometriose.  
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Derudover blev der søgt bredere i forhold til den nye teknologi i Pubmed og Cinahl med følgende 

PICO søgning: 

Tidsafgrænsning blev sat igen til 10 år svarende til 2012-2022. Desuden skulle studier være på 

dansk, engelsk eller norsk.  

I Pubmed blev der identificeret 195 studier og i Cinahl 28 studier. Dog fremkom ingen studier af 

PRO implementeret i den daglige kliniske praksis. 

Derudover er der søgt på diverse hjemmesider, der kunne være af relevans; PRO-sekretariatet 

under Sundhedsdatastyrelsen (17), Ambuflex (18), Sundhedsstyrelsen (19), OUH (14), Center for 

innovativ medicinsk teknologi (CIMT) og deres telemedicinske database (16), Videns- og 

Kompetencecenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (20) samt Cosmin’s database over 

systematiske reviews af måleredskaber (21). 

Evidensniveau for dokumentation er beskrevet nedenfor i relevante tabeller. 

Tabel 1. Evidensniveau 

Evidensniveau 1 2 3 4 5 

Patient AND Intervention AND Outcome 

MH endometriosis 

OR MH 

endometrioses OR 

endometrioses OR 

endometriosis   

MH telehealth OR multimedia OR patient 

portal OR online OR computer OR computer-

based OR internet-based OR internet OR 

webpage OR web-site OR web-based OR 

world wide web OR homepage OR home 

page OR www OR Ehealth OR e-health OR 

telehealth OR telemedicine OR telemedical 

OR telephonic OR mobile phone OR 

telemonitoring OR telecare OR remote care 

OR remote monitoring OR remote 

consultation OR teleconsultation OR 

teleconsultations OR videoconsultation OR 

videoconsultations OR web based 

technology OR telecommunication OR 

telecommunications OR mobile health OR 

telephone OR cell phone OR mobile 

telephone OR self-monitoring OR self-testing 

OR self monitorering OR app OR 

application OR mHealth OR home 

monitoring 

MH consumer 

participation OR 

patient 

participation OR 

MH Self care OR 

self care OR MH 

Self-efficacy OR 

self-efficacy OR 

patient 

participation OR 

patient 

engagement OR 

patient activation 

OR patient 

involvement OR 

patient 

empowerment OR 

self mangement  

OR treatment 

outcome 
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Klinisk effekt X 

Patienternes 

perspektiv 

X 

Økonomisk effekt X 

Organisatorisk effekt X 

(Niveau 5 = ’ekspertvurdering’) 

Tabel 2. Publikationstyper 

Publikationstype Sæt kryds Evidens Styrke 

Metaanalyse eller systematisk oversigt over randomi-

serede forsøg. 

Randomiseret klinisk forsøg 

la 

lb 

A 

Kontrolleret, ikke-randomiserede forsøg. 

Kohorteundersøgelse. 

Diagnostisk test (indirekte diagnostisk metode) 

lla 

llb 

B 

Case-control undersøgelse. Diagnostisk test (indirekte 

Nosografisk metode). Beslutningsanalyse. Deskriptiv 

undersøgelse. 

Lll C 

Mindre serie. Kauistik. Traditionel lærebog. Traditionel 

oversigtsartikel. Ekspertvurdering. Ledende artikel. 

X lllV D 

3.2.1 De vigtigste referencer 

1. Nicolas-Boluda A, Oppenheimer A, Bouaziz J, Fauconnier A.J (2021). Patient-Reported

Outcome Measures in Endometriosis. (12)

2. Chapron C, Lafay-Pillet MC, Santulli P, Bourdon M, Maignien C, Gaudet-Chardonnet A,

Maitrot-Mantelet L, Borghese B, Marcellin L (2022). A new validated screening method

for endometriosis diagnosis based on patient questionnaires. (13)

3. Eric Surrey, Cathryn M Carter, Ahmed M Soliman, Shahnaz Khan, Dana B DiBenedetti,

Michael C Snabes (2017). Patient-completed or symptom-based screening tools for

endometriosis: a scoping review.

4. van Barneveld E, Lim A, van Hanegem N, Vork L, Herrewegh A, van Poll M, et al (2021).

Patient-Reported Outcome Measure for Real-time Symptom Assessment in Women With

Endometriosis: Focus Group Study

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35059616/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35059616/
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Relevante hjemmesider: 

Sundhedsdatastyrelsen: National udbredelse af patientrapporterede oplysninger. Lokaliseret 
12/11/2022: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/pro-sekretariatet  

Cosmin’s Database over systematic reviews of outcome measurement instruments. Lokaliseret 
12/11/2022: 
https://database.cosmin.nl/?utf8=%E2%9C%93&f%5Bpnp_sm%5D%5B%5D=Patient+Reported+Ou
tcome&search_field=all_fields&q=endometriosis  

Ambuflex – center for patientrapporterede oplysninger. Lokaliseret 12/11/2022: 
https://www.rm.dk/sundhed/faginfo/ambuflex/  

Center for innovativ medicinsk teknologi. Den telemedicinske datasbase. Lokaliseret 12/11/2022: 
https://telemedicine.cimt.dk/  

3.2.2 Kommende evaluering og follow-up      

Initiativet evalueres ved en ph.d.-studerende, der undersøger det aktuelle spørgeskemas validitet i 

henhold til indhold, forståelse, relevans samt reliabilitet, dvs. dets evne til at måle stabilitet over 

tid. Derudover har projektet fokus på at undersøge, hvordan patienter og sundhedspersonalet 

oplever brugen af PRO ved ambulant behandling af endometriose. Der vil blive ansøgt om midler 

med henblik på at gennemføre relevante test af spørgeskemaets psykometriske egenskaber, 

herunder også undersøgelse af algoritmens validitet.  

3.2.3 Interventionens effekter på patienternes helbred      

Det er usikkert om eller i hvilket omfang interventionen har effekt på patienternes helbred. 

Tidligere undersøgelser af anvendelse af PRO data har ikke kunne dokumentere en 

behandlingsgevinst (11). Dog er en antagelse at patienterne ved at få overblik over egne PRO 

besvarelser i appen ’Mit Sygehus’, får et bedre indblik og forståelse af egen sygdom. De vil 

sammen med sundhedspersonalet kunne følge deres symptomer og sammenligne disse over tid, 

hvilket kan give en styrket indsigt i, hvordan de bedste lever med sygdommen – både ift. type af 

behandling men også tiltag, såsom hvile, ikke-medicinsk behandling, og på den måde styrke 

patienterne i deres egenomsorg. Samlet set kan de muligvis opnå et bedre hverdagsliv med 

endometriose ved at deres konsultation understøttes af egne PRO data. Dette forhold er dog ikke 

inkluderet i en evaluering af anvendelse af PRO data ved endometriose, og aktuelt er der ingen 

data der underbygger, at indhentning af PRO styrker ovenstående ved patienter med 

endometriose.  

Ved indførsel af PRO i patientforløbet opnår sundhedspersonalet desuden en systematisk 

monitorering af patienternes selv-rapporterede symptomer og trivsel. Det giver en unik mulighed 

https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/pro-sekretariatet
https://database.cosmin.nl/?utf8=%E2%9C%93&f%5Bpnp_sm%5D%5B%5D=Patient+Reported+Outcome&search_field=all_fields&q=endometriosis
https://database.cosmin.nl/?utf8=%E2%9C%93&f%5Bpnp_sm%5D%5B%5D=Patient+Reported+Outcome&search_field=all_fields&q=endometriosis
https://www.rm.dk/sundhed/faginfo/ambuflex/
https://telemedicine.cimt.dk/
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for at følge den enkelte patients effekt af ex. behandlingstiltag, såsom hormonbehandling eller 

kirurgisk intervention (som ovenfor beskrevet). Derudover vil PRO kunne sikre, at flere patienter 

tilbydes sygeplejefaglige konsultationer, hvor fokus bl.a. er på den psykosociale dimension og 

støtte i egenomsorg. 

Idet PRO forventeligt vil give mulighed for at flere patienter systematisk vurderes egnet til at 

modtage videokonsultation vil dette give patienterne mulighed for at spare transporttid, fravær 

fra arbejde/uddannelse, energi osv. på at skulle møde op på hospitalet. Det vil bedre deres 

mulighed for at undgå fravær fra arbejde/uddannelse samt øge overskud til sociale aktiviteter, 

familie og børn. Nuværende data understøtter også antagelsen om, at flere patienter er tilfredse 

med tilbuddet om videokonsultation (se bilag 2); dog skal resultater tolkes med forsigtighed da 

den samlede svarprocent er lav. 

Dertil giver PRO data i sin helhed mulighed for kvalitetsmonitorering samt forskning i behandling 

af endometriose, hvor patienternes PRO data indgår som relevante parametre; 

 Smerter: Angivet på en VAS skala 0-10.

 Andre symptomer ved endometriose: Her anvendes en modificeret udgave af EORCT. Andre

smerter, blod i afføring eller vandladning, træthed osv.

 Barnløshed: Her anvendes EHP-30.

 Seksualliv: Her anvendes EHP-30

 Fysisk og mentalt helbred: SF-36 (Rands version) anvendes til at måle patienternes

opfattelse af eget helbred.

 Trivsel: Her anvendes WHO 5’s trivselsindeks (22).

 Medicinforbrug: smertestillende, afføringsmidler, hormoner.

Ved indførsel af PRO baseret visitations- og dialogstøtte vil det være relevant med en evaluering af 

initiativet. Der gennemføres ikke en randomiseret kontrolleret undersøgelse af initiativet for 

nuværende, men man bør undersøge effekter (både positive og eventuelle negative 

konsekvenser), ex. ved at sammenligne en historisk kohorte med en nuværende kohorte. Her vil 

man kunne sammenligne effektmål såsom smerter, medicinforbrug, antal kirurgiske indgreb, antal 

fraværsdage fra job/uddannelse. PRO data kan krydstjekkes med de danske sundhedsregistre, 

hvor data indrapporteres af forskellige sundhedsaktører.  

Data genereret via PRO tænkes også anvendt i klinisk kvalitetsforskning. Således har endometriose 

teamet initieret et kvalitetsikrings-projekt, der undersøger kirurgisk indgrebs effekt på smerter 

over tid (”Use of PROdata for evaluation of postoperative pain in women with endometriosis”).  
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Desuden er der etableret et samarbejde med mave/tarm kirurgisk afd. A på Odense 

Universitetshospital om et fælles studie i forhold til forværring af tarmfunktion ved inflammatorisk 

tarmlidelse i forbindelse med blødning/endometriose  (”Impact of endometriosis on bowel 

function in women with inflammatory bowel disease”). 

For nuværende vil afdelingens PRO data i endometriose også kunne medvirke til at etablere et   

overblik over danske kvinders opfattelse af eget helbred, når de lider af endometriose. Et overblik 

der samtidig kan skabe yderligere incitament for mere forskning i sygdommen, så der på sigt kan 

findes bedre og mere effektiv behandling. 

3.2.4 Nationale anbefalinger for intervention 

Det nationale arbejde med PRO ledes af den nationale PRO styregruppe forankret under PRO-

sekretariatet under Sundhedsdatastyrelsen (17). Aftalen om systematisk indførsel af PRO er 

politisk bindende og en national beslutning, og der afholdes 

årligt et nationalt seminar om PRO i Danmark. Der pågår nu 

drøftelser om at PRO data skal indgå som en del af de danske 

nationale kvalitetsdatabaser (RKKP) (23), herunder hvordan 

samkørsel af data kan foregå. Foruden de nationale strategier 

for indførsel af PRO, er disse også aktuelle i Region 

Syddanmarks lokale strategier inden for digitalisering, kvalitet 

og udvikling. Lokalt på OUH ses også en tydelig målsætning om 

at indføre PRO i relevante patientforløb; aktuelt er der 24 PRO 

forløb på OUH. Derudover er der en ambition om at op imod 30 

% af alle ambulante konsultationer skal være virtuelle, hvilket 

visitation på baggrund af patientens PRO besvarelse 

understøtter. Siden indførslen af videokonsultationer som 

tilbud til patienter med endometriose har antallet været 

stigende - dog ikke med den forventede hastighed grundet 

covid19 og nedlukning af sundhedsvæsenet (se oversigt til 

højre). Dertil ses af patienttilfredsheden fortsat er høj (n=15), 

hvor 87 % ønsker video igen (2 svarer ’ved ikke’). Dog skal der tages forbehold for den lave 

svarprocent. Se endvidere bilag 2 for patienters tilfredshed med tilbud om video. Ved indførsel af 

PRO som visitationsstøtte forventes der en øgning i antallet af videokonsultationer, som 

kontinuerligt monitoreres ved antal og tilfredshed. 
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3.2.5 Risici eller uønskede effekter af interventionen 

Der findes til vores vidende fortsat ingen generisk metode til validering af algoritmer og måling af 

deres evner i henhold til visitation. Umiddelbart vil man sætte en erfaren kliniker som 

’guldstandard’ og sammenligne algoritmens evne til at forudsige, hvilket tilbud patienten bør 

modtage. Men en kliniker kan eksempelvis også vurdere forkert – men det vil være den 

nuværende praksis man har mulighed for at sammenligne med. Der udvikles fortløbende på nye 

metoder til systematisk at teste og kvalitetssikre algoritmer, bl.a. ved Ambuflex, og deres metode-

beskrivelse kan rekvireres ved behov. Hvilken type af test og evaluering, der er relevant, vil bl.a. 

afhænge af spørgeskemaets formål og anvendelse. Ved endometriose kan der være en risiko for, 

at visitation af patienten alene på baggrund af algoritmen kan være forkert. Derfor vil visitationen 

ej heller foregå alene på baggrund af deres PRO besvarelse. Derimod indgår der flere elementer 

(sidste journal notat, PRO data, evt. Meddelelser til sundhedspersonalet) som samlet set og på 

baggrund af en klinisk vurdering ved endometriose sygeplejersken indgå som led i visitationen. 

Samme koncept ses ved Ambuflex, hvor PRO besvarelser gennemses af en fagprofessionel og 

oftest en sygeplejerske. 

Det er endnu usikkert om initiativet fører færre konsultationer med sig, eller om de derimod øges. 

Et studie inden for barsels-området har vist, at ved omlægning til virtuelle konsultationer såsom 

videokonsultationer og asynkron kommunikation ved ex. meddelelser/chat med 

sundhedsvæsenet, så øges antal af kontakter (24). Men da de er af kortere varighed, at 

meddelelser kan besvares af personalet i allokeret faste tidsrum samt ad hoc eller eksempelvis ved 

distance-arbejdsplads (hjemmearbejde) og i princippet kan deles imellem læger og sygeplejersker i 

teamet opstår der også en fleksibilitet i opgaveløsningen. 

4. Patienten

4.1 Uddannelse af patienter 

Da videokonsultationer og PRO spørgeskemaet blev implementeret i september 2019 til 

patientgruppen, viste der sig et behov for at patienterne også blev uddannet i de nye digitale 

tilbud, der skulle understøtte deres forløb i afdelingen. Når der sker et paradigmeskifte i et 

patientforløb, er der behov for at patienterne også er informeret og opnår en forståelse for 

forandringerne. Forandringerne kan både opfattes som positive og negative, alt afhængig af den 

enkelte patients forståelse af det nye digitale tilbud. Derfor har alle nyhenviste patienter modtaget 

en telefonkonsultation med en endometriose-sygeplejerske forud for deres 1. konsultation ved en 

speciallæge i endometriose-ambulatoriet. Her blev patienten informeret om appen ’Mit Sygehus’ 
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og når muligt, hjalp sygeplejersken patienten med at logge ind første gang og guidede patienten 

igennem de forskellige menupunkter. Der blev lagt vægt på at informere om PRO spørgeskemaet, 

dets formål, herunder hvordan patienten udfylder spørgeskemaet og vigtigheden i at hun får 

udfyldt spørgeskemaet forud for enhver konsultation. Dette for at sikre, at patienterne forstår 

formålet og principperne for udredning og videre behandling i ambulatoriet. For at frigive mere tid 

til endometriose sygeplejerskerne, blev dette tilbud i foråret 2022 erstattet af uddybende 

information i patientens indkaldelsesbrev og med henvisning til ’Mit sygehus’–supporttelefonen. 

Der blev desuden udarbejdet yderligere information i appen ’Mit Sygehus’ – udredning og 

behandling af endometriose samt udviklet en video om PRO endometriose (25). 

Alle patienter tilknyttet forløbet ’Endometriose – udredning og behandling’ blev desuden 

orienteret ved en ’push-besked’ om det nye tilbud. Det medførte frigivelse af tid til at 

sygeplejerskerne kan konsultere flere patienter, som allerede er i behandling for endometriose, og 

med den afledte effekt at speciallægerne kan tilse flere nyhenviste- og akutte patienter. 

4.2 Fokus på patientens egenomsorg 

Afdeling D´s koncept har helt fra begyndelsen også haft fokus på at styrke patienternes 

egenomsorgsevne (empowerment). Empowerment beskrives som”…a process by which people, 

organisations, and communities gain mastery over their affairs” (26). 

Et dansk studie peger på, at det er et vigtigt element i behandlingen af patienter med 

endometriose. På Rigshospitalet er udvalgte personaler fra deres endometriose team særligt 

uddannet inden for ’Guidet egenbeslutning’ – en metode der anvendes til at styrke patienternes 

egenomsorgsevne (27). På dansk defineres empowerment som et element i sundhedsfremme der 

har til formål at ”bibringe patienter og andre borgeres handleevne samt kontrol og ejerskab over 

beslutninger, der påvirker deres livsvilkår og sundhed” (28). I regi af sundhedsvæsenet er det 

sundhedspersonalet, der fungerer som facilitatorer.  

En kombination af sygeplejerskestyret, behovsorienteret og individuelt tilrettelagt opfølgning, der 

målrettet styrker patienternes involvering i egen behandling, og som via PRO løbende afdækker 

behov og alarmsymptomer, forventer vi at dette innovative koncept kan forbedre patienternes 

tilfredshed samt styrke deres egenomsorg, samtidig med at forbruget af både økonomiske og 

menneskelige omkostninger reduceres. Monitorering af dette indgår dog ikke i dette projekt. I 

forhold til at kvalitetssikre og udvikle den kliniske og sundhedsfaglige praksis, kan brugen af PRO-

data på sigt, have en betydning også på det organisatoriske niveau og inden for andre specialer 

(26). 
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4.3 Patienttilfredshed 

Med implementering af PRO-data forventer vi at kunne styrke patienternes tilfredshed i forhold til 

inddragelse, udredning og behandling generelt i ambulatoriet. For at kunne evaluere tilbuddet 

blandt nyhenviste patienter i endometriose-

ambulatoriet er der gennemført en ’spot-

måling’. Her er en tilfældig stikprøve blandt 

nyhenviste patienter blevet inviteret til at 

udfylde et spørgeskema samt blive 

interviewet kort om deres tanker og 

perspektiver på anvendelse af PRO 

spørgeskemaer til nyhenviste patienter. Alle 

patienter modtog mundtlig og skriftlig 

information om undersøgelsen samt afgav 

et skriftligt samtykke om deltagelse. 

I alt deltog der ni patienter i undersøgelsen, som blev afviklet i juni-juli 2022. Én patient kendte 

ikke til endometriose på forhånd, andre var henvist fra andre sygehuse/afdelinger og havde 

mistanke om at de havde endometriose. Desuden var nogle blevet henvist til afdelingen på ny på 

grund af nyopstået behov for konsultation og hvor diagnosen stillet flere år tilbage.  

Syv patienter svarede, at de ikke havde udfyldt spørgeskemaet forud for deres besøg, og flere af 

dem angav, at de ikke vidste, at de skulle udfylde spørgeskemaet. Der var flere årsager hertil, 

hvilket både fremgik af spørgeskema-besvarelserne og de korte interviews. Flere patienter havde 

oplevet at have fået ændret deres tid, og var ikke opmærksomme på, at de skulle udfylde 

spørgeskemaer forud for deres 1. konsultation. Én af årsagerne til, at deres tid kunne være ændret 

er at telefonkonsultationer med sygeplejersken, hvor patienter bliver informeret om appen, er 

blevet udfaset i foråret 2022. Derfor har patienterne muligvis ikke fået information om appen i 

deres ændrings-brev, da de modtog deres nye tid. 

Alle patienter undtagen én havde ingen bekymringer omkring om at udfylde spørgeskemaet i 

forbindelse med deres 1. besøg og udredning for endometriose. En enkelt fortalte, at det måske 

kunne være skræmmende at modtage et spørgeskema med symptomer omkring en sygdom man 

ikke kender til på forhånd, mens de resterende patienter så det som positivt at kunne få 

betænkningstid til at udfylde spørgeskemaet og videregive relevante oplysninger til lægen forud 

for besøget. I fortolkning af resultaterne bør der indgå det faktum, at størstedelen af 
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respondenterne i forvejen havde mistanke om eller var kendt med sygdommen. Desuden at 

interviewer var til stede, da patienterne besvarede spørgeskemaet. 

Under de planlagte interviews kom det frem, at hvis kameraet i ens telefon er i stykker, så er det 

ikke muligt at modtage tilbud om videokonsultation medmindre man har et andet elektronisk 

udstyr såsom tablet eller computer. Derudover kan ordblindhed for eksempel udgøre en 

forhindring i forhold til at besvare spørgeskemaet, og hvor man kan have behov for at en 

pårørende hjælper med udfyldelse af skemaet.  

Alle patienterne evaluerede deres konsultation positivt, hvoraf størstedelen ikke havde udfyldt 

PRO i forbindelse med deres konsultation. Følgende udsagn fremkom af spotmålingen: 

”Meget behageligt at være patient i endometrise ambulatoriet” (kvinde 1) 

”Det var en god omhyggelig oplevelse” (kvinde 2) 

”Synes det er en god måde for lægerne at sætte sig ind i patientens liv i forhold til smerterne” 

(kvinde 3) 

”Meget professionelt og imødekommende og går herfra med en følelse af, at jeg bliver taget hånd 

om” (kvinde 4). 

Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen kan ses i bilag 3. Endometriose teamet er fortsat 

opmærksomme på, at nyhenviste patienter får udfyldt deres spørgeskema forud for deres 1. 

konsultation i ambulatoriet. 

4.4 Spørgeskema-besvarelser 

Ved at se på patienternes besvarelser ved indførsel af det nye initiativ kan vi se en stigende 

tendens i antal af besvarelser. I tabel 4 ses svarprocenten for nyhenviste patienter med en 

svarprocent på 58.6 % i 2022. 

Tabel 4. Nyhenviste patienter, der har modtaget PRO endometriose 

Niveau Antal udsendelser Antal besvarelser Svarprocent 

2021 333 160 48,0 % 

2022 (frem til 9/10) 263 154 58,6 % 

Total 596 314 52,7 % 

Hvis man derimod ser på det totale antal udsendte spørgeskemaer, vil man også her se en stigning 

fra 2021 til 2022 (Tabel 5). 
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Tabel 5. Alle patienter i endometriose-ambulatoriet, der har modtaget PRO endometriose 

Niveau Antal udsendelser Antal besvarelser Svarprocent 

2021 1.540 703 45,6 % 

2022 (frem til 9/10) 1.068 663 62,1 % 

Total 2.608 1.366 52,4 % 

 

Udregning af svarprocenter er foretaget ved OUHs PRO konsulenter med data-udtræk fra ’Mit 

Sygehus’. Alle beregninger er behæftet med en vis usikkerhed og er vejledende. 

Tilbage i 2016 var der tilknyttet 455 patienter i endometriose ambulatoriet; i 2021 er antallet 

steget til 776 patienter. Èn patient har haft 32 kontakter pr. år; formentlig består flere af disse af 

meddelelser over appen ’Mit Sygehus’. Der ses desuden en kraftig vækst i antallet af meddelelser 

mellem patienter og endometriose teamet via appen ’Mit Sygehus’ fra implementering i 2019 til 

2021 (13-689). Derudover er der registreret et stort antal kontakter uden kontakttype (ex. 546 i 

2021) hvilket muligvis kan tilskrives meddelelser, der mangler kode for email/chat. Når PRO 

visitation opstartes vil man desuden kunne monitorere om antallet af fysiske konsultationer bliver 

færre, at flere kontakter foregår virtuelt osv. 

4.5 Etiske og psykologiske overvejelser 

Når man træffer beslutning om at implementere et digitalt PRO spørgeskema som en integreret 

del i patienternes behandlingsforløb med det mål for øje at styrke bl.a. patientinddragelsen, så 

skal man være opmærksom på, at man samtidig også kan øge den sociale ulighed i 

behandlingstilbuddet.  

For det første er spørgeskemaet kun udviklet på dansk. Det betyder at ikke-dansk talende 

patienter vil have behov for at have en dansk-talende pårørende til at hjælpe med at få oversat og 

udfyldt spørgeskemaet. I appen ’Mit Sygehus’ kan der tilknyttes en pårørende til forløbet, således 

at patienten kan få hjælp til at besvare spørgeskemaet og pårørende kan også deltage i 

videokonsultation. Desværre kan validiteten af besvarelsen derved blive påvirket, da kvaliteten af 

oversættelse og hermed patientens forståelse af spørgsmålene er ukendt. Her vil man dermed 

også skulle anvende patientens PRO besvarelse til visitations-støtte med varsomhed. Dertil kan det 

være grænseoverskridende at have en pårørende til at hjælpe med at svare på spørgsmål om 

seksualliv osv. Idag informeres alle ikke-dansktalende patienter i dag om muligheden for at ex. at 

få pårørende tilknyttet deres forløb, og at de kan kontakte Mit Sygehus support-telefonen i 

forhold til at få teknisk hjælp til at tilknytte en pårørende i ’Mit Sygehus’.  
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For det andet så peger Brall et al (29) på, at teknologi kan skabe en ulighed i sundhed idet det 

beror sig på den enkeltes digitale kompetencer, og hvorfor information og uddannelse af patienter 

forbliver vigtigt (se endvidere afsnit 4.1). Selvom langt de fleste i dag har adgang til en computer 

eller smartphone, vil der stadig være enkelte, der ikke har eller ikke ønsker muligheden for at 

supplere deres behandlingsforløb med et digitalt tilbud. En forudsætning for at kunne benytte sig 

af tilbuddet er også, at man har NemID/MitID, da patienten ellers ikke kan få adgang til Mit 

Sygehus.  

Det er uvist om PRO  endometriose også kan have en negativ indflydelse på patienterne og deres 

hverdagsliv, idet patienterne bliver konfronteret med deres aktuelle symptombyrden. Ved PRO 

endometriose vil patienter med f.eks. høj depressionsscore få vist en vejledende tekst i forhold til 

hvordan de skal forholde sig: ”Dine svar antyder, at dit humør er påvirket og at du muligvis er i 

risiko for at udvikle stress eller depression. Vi anbefaler, at du kontakter din egen læge. Vi vil ved 

din konsultation i Endometrioseambulatoriet også tale med dig om dette. Det er vigtigt for din 

behandling i Endometrioseambulatoriet, at du færdiggør din besvarelse af dette spørgeskema og 

trykker "Send". Det er endnu ikke afdækket, hvordan patienterne oplever, at modtage denne 

besked. 

Hyppighed af udsendelse af spørgeskemaer kan også påvirke patienternes hverdagsliv og 

svarprocenten i populationen (30), hvorfor dette også altid bør indgå i overvejelserne ved 

implementering af PRO i klinisk praksis. I det nuværende ph.d.-projekt søges ovenstående 

elementer afdækket ved at indhente patienternes perspektiver og oplevelse af PRO endometriose 

ved ambulant opfølgning på hospitalet. Dette for bl.a. at sikre relevant anvendelse af 

spørgeskemaet i klinisk praksis.  

4.6 Patient- og datasikkerhed 
Datalovgivningen (31) og Persondataforordningen stiller krav til sikkerhed og kryptering, hvilket 

opfyldes ved at anvende appen ’Mit Sygehus’. Derudover stilles der særlige krav til anvendelse af 

PRO understøttet af algoritmer samt hvis data overføres  

På OUH er der ansat 4 PRO konsulenter på OUH, der tilsammen understøtter afdelingerne i at 

udvikle og implementere PRO i klinisk praksis, og hvor der samtidig sikres fokus på overholdelse af 

både patient- og datasikkerhed.  

Ved systemnedbrud er der udarbejdet retningslinjer for håndtering af dette i klinisk praksis. Ved 

visitation af spørgeskemaer vil disse blive forsinket men ikke af kritisk karakter. Ofte melder OUH 

ud via Facebook osv. hvis der problemer med patient-kritiske systemer såsom telefoni, 

videokonsultationer, Mit Sygehus osv. Således orienteres patienter også ift. akutte henvendelser. 
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Denne organisering håndteres under OUHs beredskabsledelse og ikke i regi af afdelingerne, men 

er set fungere fint i praksis.  

For at kunne anvende PRO data til kvalitetsmonitorering, udvikling og forskning skal der altid 

indhentes de relevante tilladelser gældende for de enkelte områder. Det er afdelingens 

systemadministratorer der under vejledning af OUHs PRO konsulenter, der foretager dataudtræk 

og overfører disse til relevante opbevaringssteder, ex. Share Point, OPEN storage eller OPEN 

Redcap.  

5. Organisationen

5.1 Konsekvenser for personalet vedrørende information, uddannelse og arbejdsmiljø 

5.1.1 Forberedelse til interventionen 

Som forberedelse til at kunne gennemføre PRO-baseret visitation af patienter med endometriose 

er følgende gennemført:  

- I kalenderopsætningen er der sket en omlægning af ambulatorier for at kvalitets- og

ressourceoptimere. Denne kalenderopsætning optimeres kontinuerligt i henhold til

tilgængelige ressourcer.

- Oprettelse af nye booking-opgaver i EPJ, herunder gennemgang af revision af

indkaldelsesbreve

- Endometriose-forløb er etableret i Mit Sygehus

- Pilottest og indledende validering af PRO spørgeskema, som fortsat er under validering og

test ifm. ph.d.-projeket ’The PROMise study’.

- Udvikling og test af algoritme, der anvendes til patienter i kontrolforløb i endometriose

ambulatoriet

- Udvikling af informationsvideo til patienter vdr. det nye initiativ

- Undervisning og oplæring af endometriose teamet i booking-, dokumentations- og

visitationspraksis

- Lynimplementering af videokonsultationer for klinikere i endometrioseteamet over 2 dage i

2019, med uddannelse og træning ved firmaet Sundhedsekspressen, hvor klinikerne

efterfølgende fungerer som superbrugere

- Udarbejdelse af lokale instrukser til at understøtte implementering af initiativet

Der har i hele processen været søgt at inddrage patienter undervejs, bl.a. ved deltagelse i 

styregruppemøder, ad hoc ved validering af spørgeskema, udvikling af informationsvideo osv. Det 
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har virket fremmende på processen med løbende af få input og perspektiver fra patienter med ind 

i udviklingen af det nye koncept. Dette understøttes også af Digitaliseringsstyrelsen, som netop 

beskriver det som en styrke at gøre patienternes behov til en driver i udbredelsen af digitale 

velfærdsløsninger (32). For afdelingen og for teamet har det været vigtigt at sikre patienternes 

stemme og deres inddragelse i udviklingen af det nye initiativ. 

5.1.2 Uddannelse af sundhedspersonalet 

Ved indførelse af PRO visitation indbygges sygeplejefaglige konsultationer som et nyt tiltag. Der er 

derfor udarbejdet en funktions-beskrivelse ift. sygeplejersker i endometriose-teamet. Heri 

beskrives uddannelse og oplæring af sygeplejersker i teamet, herunder den kontinuerlige 

kompetenceudvikling af personalet. Sygeplejerskerne undervises i sygdommen endometriose, 

herunder hvilke typer af behandlinger der tilbydes mhp. at sikre en optimal visitation. Desuden 

skal sygeplejerskerne oplæres i systemet ’Mit Sygehus’, således at de kan håndtere opgaverne 

heri; visitation af spørgeskemaer, besvarelser af Meddelelser samt gennemføre 

videokonsultationer med patienterne. På to årlige team-møder gennemgår teamet nyeste viden 

inden for endometriose, behandling og patientforløbet drøftes mhp. at alle er enige om 

information og tilbud til patienterne. Der indgår også cases mhp. læring i teamet. 

Derudover er der udarbejdet en række lokale praksisorienterede instrukser for at understøtte 

succesfuld og ikke mindst korrekt implementering af PRO i klinisk praksis. Der er udarbejdet en 

lokal patientforløbsbeskrivelse for patienter med endometriose: 

https://infonet.regionsyddanmark.dk/?DokID=887829 samt en klinisk retningslinje for behandling 

af endometriose: https://infonet.regionsyddanmark.dk/?DokID=215205. Lægesekretærerne 

arbejder efter den lokale instruks ’Booking og registrering af patienter med endometriose’: 

https://infonet.regionsyddanmark.dk/?DokID=798366  

For at lykkedes med implementering har der været behov for kontinuerlig justering undervejs. Her 

har teamet i samarbejde med afdelingens udviklingssygeplejerske og ph.d. studerende brugt 

metoder fra Den Syddanske Forbedringsmodel med korte tavlemøder hver 14. dag samt overblik 

over opgaver og aktiviteter via Plan-Do-Study-Act (PDSA) cirklen.  

5.1.3 Arbejdsmiljø 

Ændringer i patientforløbet er overordnet drevet af endometriose teamet i et samarbejde med 

afdelingsledelsen og med et ønske om kontinuerligt at forbedre og styrke patienterne forløb i 

afdelingen. Heri at inddrage teknologi hvor relevant. At implementere PRO i klinisk praksis er en 

kompleks og tidskrævende intervention, der forudsætter tværfaglighed på alle niveauer. Således 

har PRO konsulenter, statistikere, forskere, udviklingssygeplejerske foruden endometriose teamet 

https://infonet.regionsyddanmark.dk/?DokID=887829
https://infonet.regionsyddanmark.dk/?DokID=215205
https://infonet.regionsyddanmark.dk/?DokID=798366
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bidraget ind i projektet med deres kompetencer for at udvikle og teste spørgeskemaet og 

algoritmen. Dertil kommer informationsmaterialer og video udarbejdet af medarbejdere ved 

Klinisk Udvikling, OUH og lægesekretærer i gynækologisk obstetrisk afd. D. Det nye teknologi, at 

anvende systemet ’Mit Sygehus’ i praksis, kræver oplæring og uddannelse da bl.a. 

spørgeskemamodulet udvikles kontinuerligt i henhold til klinikkens behov. Det er forsøgt 

imødekommet ved et årshjul i teamet, hvor der på 2 årlige teammøder også undervises i nye 

elementer i ’Mit Sygehus’. Mulige effekter af det nye initiativ vil vise sig over tid, og ved opstart 

følges visitation og udnyttelse af tider tæt. Dertil er teamet opmærksomme på, at de rette 

patienter tilses ved rette kliniker ved PRO baseret visitation. Tillige skal patienterne informeres 

løbende og af flere gange for at sikre at de opnår fuld forståelse af afdelingens tilbud, hvilket 

endometriose teamet arbejder proaktivt på i ambulatorierne. Når endometriose teamet oplever, 

at tilbuddet fungerer i praksis, at det er værdiskabende for både patienter og klinikere, så vil 

interventionen også sikre sig fast grobund i klinisk praksis, hvor det bliver almindeligt at håndtere 

PRO besvarelser som et led i konsultationen med patienten. Om antallet af kontakter mindskes 

eller øges er uvist, men vil kunne følges over tid, samt hvilke typer der er tale om. I takt med at Nyt 

OUH færdiggøres justeres ambulatoriets opbygning og funktioner i henhold til det nye fysiske set-

up på den nye matrikel 

5.2 Samarbejde 

Udvikling og implementering af konceptet er sket i et tæt og stærkt samarbejde mellem 

Gynækologisk Obstetrisk afdeling D, herunder ledelsen, OUH’s PRO-konsulenter, Mit Sygehus-

forvaltningen, Sundhedsekspressen (der bl.a. varetog uddannelse af personalet mhp. 

kommunikationstræning ved anvendelse af video kombineret med PRO data). Der er søgt sparring 

løbende ved bl.a. Ambuflex og Sundhedsdatastyrelsen ift. anvendelse af algoritmer, test og 

validering af disse samt licensaftaler. 

5.2.1 Interventionens påvirkning på andre afdelinger eller servicefunktioner på sygehuset 

Der er i forvejen etableret en support telefon til patienter, der har behov for teknisk hjælp til at 

anvende appen Mit Sygehus, herunder at besvare spørgeskemaer osv. Telefonen bemandes for 

nuværende af Mit Sygehus-forvaltningen fra mandag-fredag kl. 8-14. En evt. øgning af 

åbningstiden kan blive nødvendigt, da de også yder support på videokonsultationer, som også 

foregår uden for dette tidsrum.  Vi kender dog aktuelt ikke behovet, men umiddelbart har vi indtil 

nu ikke oplevet en forskel.  



34 

Som følge af afdelingens behov for teknisk assistance til opsætning af PRO, har PRO konsulenterne 

på OUH anvendt en tid ift. opsætning af spørgeskemaer, dokumentation og test af disse, så alle 

love og krav efterleves.  

Mit Sygehus-forvaltningen kan undervise lokalt i afdelingerne i forhold til håndtering af 

spørgeskemaer, men i afd. D har udviklingssygeplejersken været oplært i funktionerne, og dernæst 

undervist sundhedspersonalet i visitation. 

Der er også investeret i ekstra computer-skærme, da det kræver to skærme ved visitation for at 

bevare overblikket.  Derudover er der ikke identificeret udgifter eller afledte effekter af initiativet i 

forhold til andre servicefunktioner.  

5.2.2 Interventionens påvirkning af samarbejdet med andre sygehuse i eller uden for Region 

Syddanmark samt almen praksis 

Desværre er det i dag ikke muligt at dele patientens PRO data på tværs af sektorer. Derimod kan 

praktiserende læge deltage i videokonsultation med patient og endometriose-teamet, hvor PRO 

data indgår som en del af samtalen. Dette vil styrke overgange samt praktiserende læges 

muligheder for at varetage opfølgning og behandling af patienten i udvalgte situationer. Det vil 

styrke det tværsektorielle samarbejde imellem hospital og almen praksis. Dette aspekt indgår dog 

ikke i denne evaluering. 

Afdelingen har allerede et tæt samarbejde med gynækologisk afdeling på Rigshospitalet, jf. 

samarbejdsaftalen for opfølgning og behandling af patienter med avanceret endometriose som 

højt specialiseret funktion. Derudover varetager gynækologisk afd. Y på Aarhus 

Universitetshospital også den højt specialiserede behandling af endometriose. I Aarhus arbejdes 

der allerede lokalt med en PRO løsning ved Ambuflex, som anvendes til at screene ’stabile’ 

patienter hver 3. mdr for deres behov for konsultation. Der er potentiale for at afdelinger, der 

måtte ønske dette, kan adaptere hele eller dele af OUH’s koncept omkring PRO som visitations- og 

dialogstøtte til patienter i ambulant behandling for endometriose. 

5.3. Udvikling og forskning 

På OUH er der desuden oprettet PRO kurser til inspiration for afdelinger, der gerne vil i gang med 

at anvende PRO ved behandling af deres patienter; Kom godt i gang med PRO | Region 

Syddanmark (plan2learn.dk)  

Der kan også bookes PRO-kurser ved Ambuflex i Region Midtjylland: BLIV GO' TIL PRO | Region 

Midtjylland (plan2learn.dk) 

Derudover er der på OUH etableret et PRO forskningsnetværk, som har til formål at fremme og 

styrke forskningen inden for PRO. Netværket består i skrivende stund af 42 deltagere.  

https://rsd.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=70217
https://rsd.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=70217
https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=90843
https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=90843
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Afdelinger på OUH kan også få viden via det lokale intranet om PRO data: OUHIntra - Sider - PRO 

(rsyd.dk) 

6. Økonomiske omkostninger

6.1 Etableringsomkostninger 

Nedenstående poster er dækket ind af puljemidler. 

Udgifter der kommer 

til brutto 

2022 2023 2024 2025 2026 

Investering 

(workshop) 

 40.000 0 0 0 0 

Serviceaftaler 

(licenser) 

? 0 0 0 0 

Medicinudgift 0 0 0 0 0 

Anden øvrig drift 10.000 0 0 0 0 

Løn sygeplejerske 135.000 0 0 0 0 

Løn læge 65.000 0 0 0 0 

Andre afdelinger 0 0 0 0 0 

Drift i alt 250.000 0 0 0 0 

6.2 Kommentarer til økonomidel 

Generelt set forventes der et kvalitetsløft og mulighed for ressourceoptimering, og ikke-

økonomiske gevinster som ovenfor beskrevet. Vi forventer, at det er muligt at få ventelisterne ned 

over tid ved at anvende PRO som visitationsredskab. Dog kan faktorer såsom læge- eller 

sygeplejerskemangel udfordre denne antagelse.  

Der kan være aspekter i afrapporteringen der ikke er belyst tilstrækkeligt. Endvidere kan der være 

mangler i vurderingen af datagrundlaget. Tal og procenter der er opgivet er usikre og skal 

betragtes som vejledende.  

I forhold til at OUH er rammefinansieret og skal leve op til kravene i nærhedsfinancieringen, vil 

implementeringen af PRO være et led i at imødegå kravet om patientinddragelse. 

Det er vigtigt, at patienternes deltagelse i PRO er frivilligt og ikke undergraves af eksempelvis et 

økonomisk incitament. Indførelse af PRO skal ses som et supplement til/erstatning af de 

konventionelle fremmøde-konsultationer. 

https://intra.ouh.rsyd.dk/portal/kf/PRO/Sider/default.aspx
https://intra.ouh.rsyd.dk/portal/kf/PRO/Sider/default.aspx
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Omprioritering af ressourcer/ressourceoptimering: Om antallet af konsultationer totalt (i 

fremtiden) vil blive 1:1, vides ikke. Det er en formodning om, at når den behovsstyrede tilgang er 

etableret, hvor patienten selv tager kontakt til afdelingen, vil føre til en reduktion i antal 

kontakter, men det er usikkert.   

Desuden er det usikkert om indførelse af konsultationer på baggrund af PRO, vil medføre flere 

eller færre kontakter, afhængigt af hvorledes patienterne imødekommer tilbuddet. Når 

konsultationsløsningen bliver almen kendt, kan udbuddet også generere en øget efterspørgsel. 

Hvis dette fører til flere kontakter, kan det tænkes at kontakterne bliver kortere tidsmæssigt, hvor 

konsultationen bliver mere fokuseret. Såfremt der på sigt viser sig at konsultationerne tager 

mindre tid end de konventionelle konsultationer, vil dette formentlig kunne have betydning for en 

omstrukturering af kalenderopsætningen; 

 at der kan gennemføres flere konsultationer pr. dag

 det kan give plads til ny aktivitet

 mulig omprioritering/opgaveflytning af læge-sygeplejerskeopgaver

Indførelse af PRO data gennemføres inden for de økonomiske rammer der forefindes i afdelingen 

samt støtte fra OUHs innovationspulje og med ekstern puljefinansiering af 40.000 til statistisk 

bistand ved Open Patient data Explorative Network (33). 
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Blødning

De følgende spørgsmål drejer sig om blødning. I spørgeskemaet anvender vi begrebet blødning,
der dækker over menstruation og pletblødning.

Har du i de sidste fire uger haft blødning?

Ja

nej

Smerter

De følgende spørgsmål handler om smerte. Du bedes angive styrken af smerterne
som et tal mellem 0 og 10, hvor 0 er ingen smerter og 10 er de værste tænkelige smerter.

I de sidste fire uger, har du haft smerter under blødning?

Ja

Nej

I de sidste fire uger, hvor stærke var smerterne under blødning, når de var værst?

0 - Ingen smerter

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 - værst tænkelige smerter

I de sidste fire uger, har du haft smerter imellem blødningerne?

Ja

Nej
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I de sidste fire uger, hvor stærke var smerterne imellem blødningerne, når de var værst?

0 - Ingen smerter

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 - værst tænkelige smerter

I de sidste fire uger, har du haft smerter i underlivet?

Ja

Nej

I de sidste fire uger, hvor stærke var smerterne i underlivet, når de var værst?

0 - Ingen smerter

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 - værst tænkelige smerter

I de sidste fire uger, har du haft smerter ved afføring?

Ja

Nej
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I de sidste fire uger, hvor stærke var smerterne ved afføring, når de var værst?

0 - Ingen smerter

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 - værst tænkelige smerter

I de sidste fire uger, har du haft smerter ved vandladning?

Ja

Nej

I de sidste fire uger, hvor stærke var smerterne ved vandladning, når de var værst?

0 - Ingen smerter

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 - værst tænkelige smerter

I de sidste fire uger, har du haft smerter ved vejrtrækning?

Ja

Nej
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I de sidste fire uger, hvor stærke var smerterne ved vejrtrækning, når de var værst?

0 - Ingen smerter

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 - værst tænkelige smerter

Medicin

De følgende spørgsmål drejer sig om medicin; primært smertestillende medicin og hormoner.

I de sidste fire uger, hvor ofte har du taget smertestillende håndkøbsmedicin på grund af din
endometriose?

Flere gange dagligt

Dagligt

Ugentligt

Månedligt

På intet tidspunkt

Kun under menstruation

I de sidste fire uger, hvor ofte har du taget smertestillende medicin, der var receptpligtig på grund af
din endometriose?

Flere gange dagligt

Dagligt

Ugentligt

Månedligt

På intet tidspunkt

Kun under menstruation
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I de sidste fire uger, hvilken medicin med hormoner er du blevet behandlet med (vælg gerne flere
svar)?

Hormon-spiral (Mirena, Kyleena eller Jaydess)

Mini-piller (f.eks. Cerazette)

P-piller (f.eks. Cilest)

Antihormoner (f.eks. Zoladex)

Østrogen (f.eks sammen med hormoner)

Ingen behandling med hormoner

I de sidste fire uger, hvilken afføringsregulerende medicin har du taget (vælg gerne flere svar)?

HUSK

Magnesia

Laxoberal

Movicol

Ingen behandling med afføringsregulerende medicin

Andre symptomer

De følgende spørgsmål drejer sig om andre symptomer, som kan være forbundet med at have
endometriose.

I de sidste fire uger, har du været træt?

Slet ikke

Lidt

En del

Meget

I de sidste fire uger, har du haft en oppustet fornemmelse i maven?

Slet ikke

Lidt

En del

Meget
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I de sidste fire uger, har du haft forstoppelse?

Slet ikke

Lidt

En del

Meget

I de sidste fire uger, har du haft diarré (tynd mave)?

Slet ikke

Lidt

En del

Meget

I de sidste fire uger, har du haft blod i afføringen?

Slet ikke

Lidt

En del

Meget

I de sidste fire uger, har du haft kvalme?

Slet ikke

Lidt

En del

Meget

I de sidste fire uger, har du kastet op?

Slet ikke

Lidt

En del

Meget

I de sidste fire uger, har du haft svært ved at tømme blæren?

Slet ikke

Lidt

En del

Meget
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I de sidste fire uger, har du haft hyppig vandladning?

Slet ikke

Lidt

En del

Meget

I de sidste fire uger, har du haft blod i urinen (rødt eller rødlig farvet)?

Slet ikke

Lidt

En del

Meget

I de sidste fire uger, har du haft smerter i lænd eller ryg?

Slet ikke

Lidt

En del

Meget

I de sidste fire uger, har du haft smerter i skulderen?

Slet ikke

Lidt

En del

Meget

I de sidste fire uger, har du haft smerter i dine ben?

Slet ikke

Lidt

En del

Meget

I de sidste fire uger, har du været begrænset i udførelsen af enten dit arbejde eller andre daglige
aktiviteter?

Slet ikke

Lidt

En del

Meget
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I de sidste fire uger, har du haft dage, hvor du måtte ligge i sengen?

0 dage

1 dag

2 dage

3 dage

Mere end 3 dage

I de sidste fire uger, har du haft dage, hvor du måtte blive i hjemmet?

0 dage

1 dag

2 dage

3 dage

Mere end 3 dage

Barnløshed

De følgende spørgsmål drejer sig om problemer med at blive gravid og/eller bekymringer herom.

Er dette afsnit relevant for dig?

Ja

Nej

Er du for øjeblikket i behandling for barnløshed på fertilitetsklinik?

Ja

Nej

I de sidste fire uger, hvor ofte har du følt dig bekymret over, at du muligvis ikke kan få børn/flere
børn?

Aldrig

Sjældent

Sommetider

Ofte

Altid
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I de sidste fire uger, hvor ofte har du følt dig utilstrækkelig, fordi du måske ikke kan få børn/flere
børn?

Aldrig

Sjældent

Sommetider

Ofte

Altid

I de sidste fire uger, hvor ofte har du følt dig deprimeret over, at du muligvis ikke kan få børn/flere
børn?

Aldrig

Sjældent

Sommetider

Ofte

Altid

I de sidste fire uger, hvor ofte har du følt, at muligheden for ikke at blive gravid er blevet en
belastning for dit forhold til din partner?

Aldrig

Sjældent

Sommetider

Ofte

Altid

Ikke relevant

Samliv

De følgende spørgsmål drejer sig om dit samliv med din partner og/eller bekymringer herom.

Er dette afsnit relevant for dig?

Ja

Nej
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I de sidste fire uger, hvor ofte har du oplevet smerte under eller efter samleje?

Aldrig

Sjældent

Sommetider

Ofte

Altid

Ikke relevant

I de sidste fire uger, hvor ofte har du følt dig bekymret over at have samleje pga. smerterne?

Aldrig

Sjældent

Sommetider

Ofte

Altid

Ikke relevant

I de sidste fire uger, hvor ofte har du undgået samleje pga. smerterne?

Aldrig

Sjældent

Sommetider

Ofte

Altid

Ikke relevant

I de sidste fire uger, hvor ofte har du haft dårlig samvittighed over, at du ikke ønskede samleje?

Aldrig

Sjældent

Sommetider

Ofte

Altid

Ikke relevant
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I de sidste fire uger, hvor ofte har du følt dig frustreret, fordi du ikke kan nyde at have samleje?

Aldrig

Sjældent

Sommetider

Ofte

Altid

Ikke relevant

I de sidste fire uger, hvor ofte har du hørt din partner ytre bekymring for jeres samliv?

Aldrig

Sjældent

Sommetider

Ofte

Altid

Ikke relevant

I de sidste fire uger, hvor ofte har du oplevet, at din partner har givet udtryk for forståelse for dine
gener?

Aldrig

Sjældent

Sommetider

Ofte

Altid

Ikke relevant

Velbefindende

De følgende spørgsmål drejer sig om dit daglige velbefindende.

BEMÆRK!

Vælg venligst det svar i hvert af de følgende udsagn, der
kommer tættest på, hvordan du har haft det i de sidste to uger.
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I de sidste 2 uger har jeg været glad og i godt humør

Hele tiden

Det meste af tiden

Lidt mere end ½ af tiden

Lidt mindre end ½ af tiden

Lidt af tiden

På intet tidspunkt

I de sidste 2 uger har jeg følt mig rolig og afslappet

Hele tiden

Det meste af tiden

Lidt mere end ½ af tiden

Lidt mindre end ½ af tiden

Lidt af tiden

På intet tidspunkt

I de sidste 2 uger har jeg følt mig aktiv og energisk

Hele tiden

Det meste af tiden

Lidt mere end ½ af tiden

Lidt mindre end ½ af tiden

Lidt af tiden

På intet tidspunkt

I de sidste 2 uger er jeg vågnet frisk og veludhvilet

Hele tiden

Det meste af tiden

Lidt mere end ½ af tiden

Lidt mindre end ½ af tiden

Lidt af tiden

På intet tidspunkt
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I de sidste 2 uger har min dagligdag været fyldt med ting, der interesserer mig

Hele tiden

Det meste af tiden

Lidt mere end ½ af tiden

Lidt mindre end ½ af tiden

Lidt af tiden

På intet tidspunkt

Hvordan synes du dit helbred er alt i alt?

Fremragende

Vældig godt

Godt

Mindre godt

Dårligt

Dine svar antyder, at dit humør er påvirket og at du muligvis er i risiko for at udvikle stress eller
depression. Vi anbefaler, at du kontakter din egen læge. Vi vil ved din konsultation i
Endometrioseambulatoriet også tale med dig om dette.

Det er vigtigt for din behandling i Endometrioseambulatoriet, at du færdiggør din besvarelse af dette
spørgeskema og trykker "Send".

Andet
Hvad er dit behov for kontakt med afdelingen på nuværende tidspunkt?

Jeg har en tid, jeg gerne vil beholde

Jeg har en tid, jeg gerne vil aflyse

Jeg ved ikke

Uddyb venligst årsagen til, at du ønsker at aflyse din tid:
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Er der mere du synes din læge eller sygeplejerske skal vide om dit helbred? Så kan du skrive det
her:

Er der andet, der er vigtigt for dig at tale om til din konsultation? Så kan du skrive det her:

RAND 36-Item Health Survey 1.0. En del af dette spørgeskema blev udviklet hos RAND som en del af
studiet 'Medical Outcomes Study'.
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Afdeling

Afsnit / speciale

Antal besvarelser i alt 35

Bedømmelse ikke udfyldt 1 2 3 4 5

Hvordan var din oplevelse af teknikken? 0 2 0 1 12 20

Hvordan oplevede du billedkvaliteten? 0 3 0 5 10 17

Hvordan oplevede du lydkvaliteten? 0 2 1 5 14 13

Hvor nemt var det at bruge Mit Sygehus 

til at gennemføre samtalen?
0 1 2 4 14 14

Hvor god var den skriftlige information 

du modtog inden videosamtalen omkring 

teknikken (både mundtligt og skriftligt)?

3 1 2 5 11 13

ja 28

nej 3

ved ikke 4

ikke udfyldt 0

Jeg sparer tid på transport 25

Jeg skal ikke tage fri fra arbejde, eller kan 

tage fri fra arbejde i kortere tid
22

Jeg slipper for fysiske udfordringer 

(parkering, trapper, elevatorer m.v.
2

Jeg føler mig mere tryg i mine hjemlige 

omgivelser
3

Andet 0

iOS Smartphone (iPhone/Apple) 14

iOS Tablet (iPad / Apple) 11

Android Smartphone (Samsung, Huawei, 

Sony, LG m.v.)
2

Android Tablet (Samsung, Huawei, Sony, 

LG mv.)
1

Computer (PC eller Mac) 2

Ved ikke 0

Typer udstyr

KIT - Videokonsultationer - Tilfredshedsundersøgelse på afdelingsniveau

Hvis du bliver tilbudt en videosamtale igen, hvad vil du så 

svare? 

Ja, jeg vil gerne tilbydes en videosamtale igen fordi:

21-11-2022

Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D

endometriose

0%

0%

0%

0%

9%

6%

9%

6%

3%

3%

0%

0%

3%

6%

6%

3%

14%

14%

11%

14%

34%

29%

40%

40%

31%

57%

49%

37%

40%

37%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hvordan var din oplevelse af teknikken?

Hvordan oplevede du billedkvaliteten?

Hvordan oplevede du lydkvaliteten?

Hvor nemt var det at bruge Mit Sygehus til at
gennemføre samtalen?

Hvor god var den skriftlige information du modtog
inden videosamtalen omkring teknikken (både

mundtligt og skriftligt)?

Bedømmelse: 1-5 hvor 5 er bedst

ikke udfyldt 1 2 3 4 5

80%

9%

11% 0%

Hvis du bliver tilbudt en videosamtale igen, 
hvad vil du så svare?  

ja

nej

ved ikke

ikke udfyldt

25

22

2
3

0
0

5

10

15

20

25

30

Jeg sparer tid på transport Jeg skal ikke tage fri fra
arbejde, eller kan tage fri fra

arbejde i kortere tid

Jeg slipper for fysiske
udfordringer (parkering,
trapper, elevatorer m.v.

Jeg føler mig mere tryg i mine
hjemlige omgivelser

Andet

Ja, jeg vil gerne tilbydes en videosamtale igen fordi: 

14

11

2
1

2

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

iOS Smartphone
(iPhone/Apple)

iOS Tablet (iPad / Apple) Android Smartphone
(Samsung, Huawei, Sony,

LG m.v.)

Android Tablet
(Samsung, Huawei, Sony,

LG mv.)

Computer (PC eller Mac) Ved ikke

Typer udstyr 
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Ja Nej

Har du udfyldt spørgeskemaer i appen
Mit Sygehus/på www.mit.rsyd.dk forud

for dit besøg i ambulatoriet i dag?

0% 25% 50% 75% 100%

22 78

Respondenter

9

I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad

Slet ikke Ved ikke

Fik du talt om hvad der er vigtigt for dig
ved dit besøg?

0% 25% 50% 75% 100%

89 11

Respondenter

9

I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad

Slet ikke Ved ikke Ikke relevant

Gav personalet dig mulighed for at
deltage i beslutninger om din

undersøgelse/behandling? Hvis du ik...

0% 25% 50% 75% 100%

78 11 11

Respondenter

9

I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad

Slet ikke Ved ikke

Er du alt i alt tilfreds med dit besøg i
ambulatoriet idag?

0% 25% 50% 75% 100%

100

Respondenter

9

Ny Distribueret Nogen svar Gennemført Frafaldet

Samlet status

0% 25% 50% 75% 100%

100

Respondenter

9
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