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FORORD
En kvart million danskere lever i dag med følgerne af kræftsygdom. Af disse har langt de
fleste været igennem et krævende behandlings- og opfølgningsforløb, som ofte har både
fysiske, psykiske og sociale følger. Kræftens Bekæmpelses landsdækkende barometerundersøgelse viser, at hver fjerde kræftpatient oplever, at de ikke får den hjælp, de har behov
for i relation til at håndtere bivirkninger, seksuelle problemer eller følelsesmæssige reaktioner
på sygdommen. Resultaterne vidner om, at den nuværende indsats kan forbedres, så kræftramte kan leve et liv, der er mindre præget af sygdommen og dens følger.
Kræftens Bekæmpelse arbejder for at styrke patientens stemme og fremme viden om, hvordan patienters vurderinger af eget helbred og livskvalitet – også kaldet Patient Reported
Outcome Measures (PROM) – kan anvendes til at forbedre kvaliteten af kræftbehandlingen
i Danmark.
Som led i arbejdet har Kræftens Bekæmpelse i perioden 2013-2015 ledet et to årigt udviklingsprojekt. Målet har været at udvikle og afprøve en model for, hvordan anvendelse af
PROM kan bidrage til at forbedre behandlingskvaliteten, og til at opfølgningsforløb styres
efter kræftpatienternes ønsker og behov for kontakt til hospitalet. Ti hospitalsafdelinger, der
behandler patienter med lunge- eller prostatakræft, har systematisk arbejdet med at implementere brugen af PROM i det kliniske arbejde.
Det er dette projekt, som i efteråret 2015 er evalueret af Kræftens Bekæmpelse og beskrevet
i aktuelle rapport. Vi håber, at projektets resultater og anbefalinger kan anvendes såvel i det
regionale arbejde med at udvikle modeller for rutinemæssig PROM-anvendelse som til inspiration for ledere, læger og sygeplejersker, der lokalt ønsker at arbejde med systematisk
patientinddragelse og brug af PROM – både i kræftforløbet, men også på andre sygdomsområder.
Projektet kunne ikke have været gennemført uden opbakning, engagement og hårdt arbejde
fra en lang række ledere, læger, sygeplejersker og kræftpatienter fra alle involverede hospitaler. Alle som én skal have en særlig tak for deres store indsats og høje ambitionsniveau
igennem hele projektperioden. En særlig tak til VestKronik for inspirerende og udbytterigt
samarbejde.
Projektet indgår i Kræftens Bekæmpelses samlede indsats for at styrke patientinddragelse
og forbedre kvaliteten i kræftforløbet. Den frembragte viden skaber en solid basis for Kræftens Bekæmpelses fortsatte indsats for at styrke patientens stemme og fremme viden om,
hvordan patienters vurdering af eget helbred kan bidrage til patientcentreret praksis og øget
kvalitet i sundhedsvæsnet.
Rigtig god læselyst!

Leif Vestergaard Pedersen
Administrerende direktør
Kræftens Bekæmpelse

Henriette Lipczak
Områdechef i Dokumentation & Kvalitet
Kræftens Bekæmpelse
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1.

SAMMENFATNING

Kræftens Bekæmpelse har gennemført et toårigt projekt, hvis formål var at udvikle og afprøve en model for systematisk anvendelse af Patient Reported Outcome Measures (PROM)
i kræftbehandlingen på ti hospitalsafdelinger i Danmark. Denne rapport præsenterer Kræftens Bekæmpelses evaluering af projektet. I dette kapitel sammenfattes evalueringens baggrund, resultater og de heraf afledte anbefalinger.
Evalueringens resultater og anbefalinger skal bidrage til at understøtte vidensdeling på tværs
af de deltagende hospitaler og afdelinger samt bidrage med viden til det videre arbejde med
PROM-aktiviteter i det danske sundhedsvæsen. Målgruppen for denne rapport er således
ledere, klinikere og patienter involveret i projektet såvel som myndigheder, regioner, interesseorganisationer, IT-leverandører, forskere, ledere og klinikere med interesse for PROM.

BAGGRUND FOR PROJEKTET
Kræftens Bekæmpelse har i perioden 2013-2015 ledet et toårigt udviklingsprojekt, hvis omdrejningspunkt var at undersøge, hvordan klinisk anvendelse af PROM kan bidrage til at
forbedre behandlingskvaliteten og styrke patientcentreret praksis på kræftafdelinger på danske hospitaler. Målgruppen for projektet var patienter med lunge- eller prostatakræft i ambulant behandlings- og opfølgningsforløb på hospitalet. Projektet er finansieret af midler fra
Kræftens Bekæmpelses indsamling Knæk Cancer 2012 og udført i samarbejde med VestKronik ved Hospitalsenheden Vest og ti afdelinger fordelt på seks hospitaler. Afdelingerne
har været ansvarlige for at implementere og afprøve den udviklede model i praksis (se Tabel
1 for en oversigt over deltagende projektafdelinger).
På de ti projektafdelinger er der udarbejdet en model for anvendelse af PROM enten som
dialogstøtteredskab ved ambulante konsultationer (ambulatoriePROM) eller som redskab til
behovsstyret kontakt i opfølgningsforløb efter behandling (telePROM). Der er udviklet to sygdomsspecifikke spørgeskemaer til måling af PROM på kræftpatienter: et for lungekræftpatienter og et for prostatakræftpatienter. Websystemet AmbuFlex er anvendt til indsamling og
afrapportering af PROM-data.

DEN UDVIKLEDE MODEL FOR BRUG AF PROM
Den udviklede model består i, at patienter ved hver kontakt med det behandlende ambulatorium besvarer et spørgeskema om egen helbredsstatus og livskvalitet (PROM-skema).
Lægen eller sygeplejersken har adgang til patientens besvarelse via AmbuFlex (se Figur 1,
kapitel 3). Spørgeskemaet er sygdomsspecifikt og indeholder spørgsmål om patienters helbred, herunder patienters fysiske helbred (symptomer, bivirkninger, senfølger), psykiske helbred (tristhed, bekymringer for fremtiden) og sociale trivsel (relation til pårørende, ændrede
fritidsaktiviteter). Det lungekræftspecifikke spørgeskema består af 49 spørgsmål, mens det
prostatakræftspecifikke spørgeskema består af 60 spørgsmål (se bilag 2).
Fem afdelinger, der behandler lungekræftpatienter, og to afdelinger, der behandler prostatakræftpatienter, har anvendt PROM som dialogstøtte ved ambulante konsultationer (ambulatoriePROM). Patienter besvarer PROM-skemaet på en tablet i venteværelset eller på pati-
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entens egen computer forud for konsultation med en læge eller sygeplejerske. Den information, patienten rapporterer, tilgås ved konsultationen af klinikeren via webplatformen AmbuFlex. Konsultationen tager udgangspunkt i patientens besvarelse af PROM-skemaet, og
besvarelsen understøtter dialogen med patienten ved at målrette samtalen til de for patienten
væsentligste problemer. En farveoversigt illustrerer alvorligheden af patientens rapporterede
helbred og livskvalitet (se bilag 3). Oversigten kan hjælpe klinikeren med at følge udviklingen
i patientens selvvurderede helbred og livskvalitet før, under og efter behandling på hospitalet.
Herved får klinikeren et systematisk overblik over patientens samlede forløb og patientens
respons på behandling, som understøtter klinisk beslutningstagen.
Tre afdelinger, der behandler prostatakræftpatienter, har anvendt PROM til behovsstyret
kontakt (telePROM) for patienter opereret for prostatakræft. Efter endt behandling ”visiteres”
patienter til forløb i AmbuFlex, hvor patienter, frem for en tid i ambulatoriet, besvarer PROMskemaet elektronisk hjemmefra eller per brev og får taget blodprøve hos egen læge. På
baggrund af patientens besvarelse og blodprøvesvar vurderer en sygeplejerske patientens
behov for kontakt til ambulatoriet. Sygeplejersken kan vælge én af tre løsninger, når patientens behov for kontakt vurderes: brevsvar, telefonkonsultation eller ambulant konsultation.
De ønskede resultater i telePROM er dels at understøtte kliniske beslutninger, dels at sikre,
at patienter får den kontakt til hospitalet, som de ønsker og har behov for, dels at understøtte
bedre fordeling af ressourcer i opfølgningsforløbet efter behandling.

EVALUERINGSDESIGN OG DATAGRUNDLAG
Evalueringen af projektet har to formål. For det første at dokumentere og evaluere kvaliteten
af modellen for klinisk anvendelse af PROM på ti projektafdelinger. For det andet at understøtte vidensdeling på tværs af projektafdelinger (og aktører i sundhedsvæsenet i øvrigt) om
drivkræfter og barrierer for klinisk anvendelse af PROM. Evalueringen baseres på ti undersøgelsesspørgsmål, der belyser, hvorvidt og hvordan den udviklede model viser positive
virkninger på den organisatoriske, tekniske, kliniske og patientoplevede kvalitet.
I evalueringsdesignet gøres brug af såvel kvantitative som kvalitative metoder. Evalueringen
baseres på et omfattende datamateriale, som består af ti forskellige datakilder:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Litteraturgennemgang af systematiske reviews og randomiserede studier
Dataudtræk fra AmbuFlex (n=2.087 patienter)
Spørgeskemaundersøgelse blandt klinikere (n=161)
Spørgeskemaundersøgelse blandt patienter (n=538)
Stikprøveundersøgelse blandt lungekræftpatienter i ambulatoriePROM (n=100)
Logbog fra supportfunktion (n=105)
Evalueringsworkshops for projekttovholdere (n=10)
Observation i ambulatoriet på fem afdelinger (n=5)
Interviews med ledere, læger og sygeplejersker (n=21)
Fokusgruppeinterviews med patienter i ambulant forløb på afdelingen (n=21).

Det vurderes, at den samlede validitet af datakilder er tilstrækkelig god til at undersøge den
tekniske kvalitet af projektet samt ledere, læger, sygeplejersker og patienters erfaringer og
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tilfredshed med den udviklede model, PROM-skema, implementeringsprocessen og opnåede resultater. Dog ville øget vidensindsamling om telePROM i udviklingen af spørgeskemaundersøgelsen blandt klinikere samt bedre retningslinjer for fremsendelse af skemaet have
øget validiteten.

MÅLGRUPPEN FOR PROJEKTET
Målgruppen for projektet er patienter med lunge- eller prostatakræft. 2.087 kræftpatienter
har deltaget i projektet. 1.317 lungekræftpatienter har besvaret 4.460 PROM-skemaer, idet
hver patient har besvaret mellem ét og op til 24 skemaer. Næsten lige mange kvinder og
mænd har deltaget, men kvinderne er i gennemsnit to år yngre end mændene på tidspunktet
for besvarelsen af PROM-skemaet. 770 prostatakræftpatienter har besvaret 1.159 skemaer,
idet hver patient har besvaret mellem ét og fem skemaer igennem forløbet. Den gennemsnitlige alder ved tidspunktet for besvarelsen af PROM-skemaet er knap 66 år. Det ligger
uden for denne evaluerings rammer at beregne en egentlig deltagelsesprocent.
De deltagende klinikere vurderer, at elektronisk besvarelse af PROM-skemaet, kan være
årsag til, at nogle patienter ikke deltager i projektet. De vurderer i mindre grad, at det er
klinikernes egen screening og vurdering af patientens evne (kognitivt, helbredsmæssigt og
uddannelsesmæssigt) til at deltage, der er årsag til patienters ikke-deltagelse. Det er sandsynligt, at der er en social skævhed i, hvilke patienter der besvarer skemaer, således at det
er de mest ressourcestærke patienter, der deltager.

DEN ORGANISATORISKE KVALITET
I evalueringen af den organisatoriske kvalitet undersøges og vurderes klinikernes tilfredshed
med implementeringsprocessen og projektet generelt, deres vurdering af projektets påvirkning af arbejdsgange samt klinikere og lederes vurdering af, hvilke drivkræfter og barrierer
der har haft betydning for implementeringen.
Hvordan har implementeringen af ambulatoriePROM og telePROM påvirket arbejdsgange på projektafdelinger?
I både ambulatorie- og telePROM er omkring to ud af tre klinikere tilfredse med den introduktion, de har fået til projektet og AmbuFlex i forbindelse med projektstart. For at sikre
vedvarende forankring af projektet er der behov for at beskrive arbejdsgange for information
og undervisning af nyt personale.
Brugen af PROM varierer mellem afdelinger. 69 % af klinikerne vurderer, at de anvender
PROM som dialogstøtte i konsultationen. På alle tre afdelinger for telePROM er projektet
godt forankret, hvor det skønnes, at størstedelen af patienter inden for målgruppen visiteres
til ambulant opfølgning på basis af PROM. Generelt angiver flere sygeplejersker end læger,
at de anvender PROM. Både kvalitative og kvantitative data peger på, at projektet er dårligst
implementeret i lægernes arbejdsgange, hvor der på tværs af afdelingerne er behov for et
styrket implementeringsfokus. Således vurderer 64 % af de klinikere, der anvender ambulatoriePROM, at projektet er integreret i lægernes arbejdsgange, mens det samme er tilfældet
for 90 % af de klinikere, der anvender telePROM.
Generelt er alle projektafdelinger langt angående organisering af arbejdsgange, som sikrer,
at patienter informeres om og besvarer PROM. På størstedelen af afdelingerne er der behov
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for øget fokus på, at flere læger og sygeplejersker ser patientens besvarelse forud for den
ambulante konsultation, at besvarelsen hyppigere inddrages eller refereres i forbindelse med
konsultationen, og at besvarelsen vises for patienten på en computerskærm ved den ambulante konsultation.
Anvendelse af PROM som klinisk beslutningsstøtte er i mindre grad udbredt i projektet. Såfremt PROM skal anvendes som beslutningsstøtte vil det bl.a. kræve, at bivirkningsprofilen i
PROM-skemaet målrettes yderligere. For telePROM er arbejdsgange omkring visitation og
håndtering af patienters besvarelser velintegreret i sygeplejerskernes arbejdsgange.
Hvilke drivkræfter og barrierer har ledere og klinikere oplevet som betydende for optimal implementering?
Drivkræfter og barrierer for implementering af PROM er undersøgt, og resultatet er:

Drivkræfter for implementering af PROM er:
• At ledelsen tydeligt formidler formål og vision for projektet, så både læger og sygeplejersker motiveres til at integrere brugen af PROM i klinisk praksis
• At ledelsen i samarbejde med tovholdere ændrer klinikeres holdning til projektet og
tilgangen til inddragelse af patienter
• At ledelsen og tovholdere har kontinuerligt fokus på fremdrift, styring og opfølgning på
projektet
• At tovholdere er ildsjæle, der fungerer som indpiskere for kollegaer og patienter
• At ledelse og tovholdere (hovedsageligt læger) statuerer et positivt eksempel
• At klinikerne tager ansvar for at udvikle og implementere projektet
• At klinikerne oplever, at de har opbakning og ressourcer til implementering
• At læger og sygeplejersker samarbejder om implementering og beslutter opgavedeling
• At klinikerne (på tværs af faggrupper) oplever tilstrækkeligt stort udbytte af at anvende
PROM
• At AmbuFlex er integreret i afdelingens elektroniske patientjournalsystem
Barrierer for implementering af PROM er:
• At ledelsen ikke udviser interesse for projektet
• At klinikerne oplever, at formålet med PROM er uklart
• At klinikerne ikke er motiverede for ændring af eksisterede praksis
• At nyt personale ikke introduceres til projektet
• At der i projektopstart er mange samtidige projekter i afdelingen
• At der ikke afsættes tilstrækkelig ressourcer, så sygeplejersker kan varetage opgaver
i telePROM.

Er telePROM omkostningseffektivt?
Efter implementering af telePROM på tre afdelinger er den ambulante funktion ændret efter
patienters behov for kontakt til afdelingen. Projektet har medført, at omkring 33 % af patienter
modtager brevsvar, 47 % kontaktes telefonisk, mens 20 % bookes til ambulant konsultation.
Før implementering af telePROM blev patienter primært fulgt ambulant af en læge. Det er i
dag hovedsageligt sygeplejersker, som varetager kontakten til patienter. Omkring seks ud af
ti patienter vurderer, at de er ved tilstrækkeligt godt helbred til, at de ikke har behov for en
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ambulant konsultation. De resterende patienter ønsker enten telefonisk kontakt, ambulant
konsultation eller er i tvivl om deres behov for kontakt.
Ændring af den ambulante funktion har medført opgaveglidning fra læger til sygeplejersker
samt ændret kontaktmønster til patienter. Beregninger viser, at projektafdelinger i gennemsnit sparer 59 % ved at omlægge driften til behovsstyret kontakt ved telePROM. Appliceres
analysen på alle patienter opereret for prostatakræft i Danmark i år 2013 er den procentuelle
besparelse 60 % svarende til 1.027.818 kr. Øvrige variable omkostninger såsom projekt- og
implementeringsomkostninger, omkostninger til AmbuFlex, portoudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og transportudgifter for patienter er ikke medregnet i analysen.
Der vurderes at være en potentiel økonomisk gevinst ved at implementere telePROM på
afdelinger, der behandler prostatakræftpatienter. Potentialet er størst såfremt modellen appliceres på opererede patienter, da de er raskere end patienter med avanceret sygdom, som
må formodes at have større behov for kontakt.

DEN TEKNISKE KVALITET
I evalueringen af den tekniske kvalitet undersøges og vurderes omfanget og arten af tekniske
problemer ved AmbuFlex, samt hvordan klinikerne oplever brugervenlighed, funktionalitet og
grafik ved AmbuFlex. I det følgende besvares undersøgelsesspørgsmålene.
Hvad er omfanget og karakteren af tekniske problemer ved AmbuFlex?
Patienter i ambulatoriePROM har haft mulighed for at besvare PROM-skema på en online
webplatform på tablets med internetopkobling i ambulatoriet eller på patientens hjemmecomputer. For telePROM besvarer patienter enten skema på papirspørgeskemaer (postomdelt)
eller på en online webplatform fra patientens hjemmecomputer.
Tabletløsningen har i projektet ikke været tilstrækkelig stabil og brugervenlig. Årsagen er
ustabil eller manglende internetforbindelse, ligesom brugerfladen på tablets kan forbedres.
Brugervenligheden af tablets er dog hovedsageligt afhængig af mobildækningen i ambulatorier samt personalets motivation for at lære systemet at kende. Patienters IT-kompetencer
og tablets brugerflade er i mindre grad betydende.
Overordnet set er der stor tilfredshed blandt patienter med at besvare PROM-skema på internettet, og oftest vælger patienter at besvare skemaet hjemmefra. Tekniske problemer relateret til besvarelse fra patientens hjemmecomputer er, at patienter ikke kan finde hjemmesiden, da siden i starten af projektet ikke figurerede som første hit i søgemaskinerne. Brugervenligheden ved webplatformen er høj. De fleste patienter evner at besvare skemaer
elektronisk, og såfremt de ikke selv har adgang til computer med internet, finder de alligevel
en måde at besvare skemaet på. Flere læger og sygeplejersker oplever, at det hovedsageligt
er klinikernes manglende tro på patientens evner og motivation for at deltage, som er en
barriere for, om patienter besvarer skemaer eller ej. Besvarelse og håndtering af spørgeskema på papir fungerer med tilfredshed. Kun få gange er skemaet ikke nået patientens
hjemmeadresse. Papirløsningen anvendes for at sikre høj svarprocent.
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Hvordan oplever klinikere brugervenlighed, funktionalitet og grafik ved AmbuFlex?
Dataadgang og -håndtering for klinikeren er opsat via online login platform til AmbuFlex, hvor
klinikere kan se og vurdere patienters besvarelser. Såfremt telePROM anvendes, kan AmbuFlex benyttes til visitation og håndtering af PROM-skemaer.
For ambulatorier i Region Midtjylland, hvor AmbuFlex er udviklet, er data tilgængeligt i den
elektroniske patientjournal via trykknap-integration. En alternativt login løsning er udviklet til
de øvrige ambulatorier. Processen hvormed klinikere, der ikke har trykknap-integration, logger på AmbuFlex-systemet, er en af de største barrierer for succesfuld implementering af
PROM i klinisk praksis. Der er markant forskel på klinikeres tilfredshed med loginmetoden –
alt afhængig af om de er ansat i en region med trykknap-integration eller ej. Den alternative
loginmetode er derfor en hæmsko for systematisk og daglig anvendelse af AmbuFlex-systemet.
Overordnet set er der stor tilfredshed med layout og funktionalitet af AmbuFlex-platformen.
Farvekoder gør AmbuFlex-oversigten overskuelig og brugervenlig, og størstedelen af læger
og sygeplejersker er tilfredse med den grafiske præsentation af data. Præsentation af data
ved hjælp af farvekoder betyder, at klinikeren hurtigt kan få overblik over, hvad patientens
primære problemer er. I modsætning til besvarelser udfyldt på papir, fremhæves muligheden
for at se flere besvarelser over tid som en styrke ved AmbuFlex-oversigten.
Blandt de sygeplejersker, som er hyppige brugere af systemet for visitation af patienter til
AmbuFlex og håndtering af PROM-skemaer, er der tilfredshed med brugervenligheden og
tillid til systemet. Præmissen for, at AmbuFlex-systemet kan anvendes som alternativ kontaktform til ambulant konsultation, er, at systemet er pålideligt. Tilliden til, at systemet ikke
”glemmer” patienter, har været til stede blandt klinikere.

DEN KLINISKE KVALITET
I evalueringen af den kliniske kvalitet undersøges og vurderes klinikerne og patienters tilfredshed med det sygdomsspecifikke PROM-skema. Endvidere undersøges klinikeres oplevelse og vurdering af anvendelighed og klinisk relevans af PROM. I det følgende besvares
undersøgelsesspørgsmålene.
Hvad er klinikeres og patienters tilfredshed med sygdomsspecifikke PROM-skemaer?
Overordnet set er der høj grad af tilfredshed blandt patienter og klinikere med det lungespecifikke PROM-skema. Både klinikere og patienter mener dog, at spørgeskemaet kan gøres
mere nøjagtigt, hvorfor spørgsmål kan tilføjes og/eller udelades. Eksempelvis udfylder
mange klinikere også bivirkningsregistreringsskemaer. Spørgsmål om bivirkninger relateret
til den aktuelle kemobehandling efterlyses i PROM-skemaet, for at lette klinikernes arbejdsgange med hensyn til bivirkningsregistrering.
Tilfredsheden med det prostatakræftspecifikke PROM-skema blandt patienter og især klinikere vurderes mindre positivt. PROM-skemaet adresserer for mange emner, som ikke er
relevante for den specifikke målgruppe. PROM-skemaet blev udviklet med intentionen om
at inkludere alle patienter med prostatakræft i projektet. Sygdomsbilledet (og behandlingen)
er betydelig forskellig, alt afhængig af om kræften er lokaliseret eller avanceret. Derfor oplever både patienter og klinikere, at mange af spørgsmålene er irrelevante, og at besvarelse
af skemaet ikke tilfører ny viden.
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Hvordan vurderer klinikere anvendelighed og klinisk relevans af ambulatoriePROM?
Syv ud af ti klinikere, der anvender ambulatoriePROM, vurderer, at både patienter og klinikere i høj eller nogen grad har udbytte af at anvende PROM i det kliniske arbejde.
Bedst vurderes udbyttet af at få et hurtig overblik over patienters helbred og livskvalitet samt
ændringer over tid. Fordelen ved overblikket er, at samtalen med patienten struktureres og
centreres om patientens væsentligste problemstillinger. Sekundært vurderes udbyttet af, at
klinikere bliver mere opmærksomme på patienternes problemer – herunder seksuelle, fysiske, psykiske, funktionelle problemer. Klinikerne vurderer desuden, at det kan blive lettere
at tale med patienten om følsomme og mere tabubelagte emner, ligesom PROM kan fungere
som en slags ”dåseåbner” for at nå ind til patienter, som kan være indelukkede og svære at
tale med. Nogle klinikere anvender PROM som klinisk beslutningsstøtteredskab til at foretage ændringer i den planlagte behandling. Andre klinikere mener dog, at hvis PROM skal
anvendes til at understøtte kliniske beslutninger, kræver det, at skemaet ændres og målrettes en mere bivirkningsspecifik profil.
Omkring tre ud af fire klinikere vurderer, at patienter er bedre forberedt til samtalen, husker
problemer bedre, har større indsigt i eget helbred og er mere aktive i eget forløb. Fordelen
ved, at patienterne er mere forberedt og lettere kan huske samt sætte ord på deres problemer, er, at klinikere er bedre i stand til at hjælpe, med løsning af patientens problemer.
Lidt over halvdelen af klinikerne vurderer, at det er for tidskrævende at anvende PROM.
Årsagen er hovedsageligt, at login til systemet vurderes tidskrævende, men også, at klinikeren foruden PROM også skal lave en bivirkningsregistreringsprofil. Vurderingen af, om
PROM er tidskrævende, er afhængig af, hvor godt implementeret projektet er.

Fordele ved ambulatoriePROM:
• Klinikerne får et hurtigt overblik over patienters helbred og livskvalitet samt ændringer
i helbredsstatus over tid
• Klinikerne har større opmærksomhed på patienters primære problemer
• Klinikerne kan have lettere ved at tale med patienter om følsomme emner, ligesom
det kan være lettere at få indelukkede patienter i tale
• Klinikerne kan anvende PROM som klinisk beslutningsstøtteredskab til at foretage
ændringer i den planlagte behandling – et fuldt udbytte heraf vil dog kræve en justering af PROM-skemaet
• Bedre kommunikation med og større inddragelse af patienter
• Patienter er bedre forberedt til samtalen, husker problemer bedre, har større indsigt i
eget helbred og er mere aktive i eget forløb
• Patienter hjælpes til at tale med pårørende om problemer
Ulemper ved ambulatoriePROM
• Det er for tidskrævende – dette er dog afhængig af tekniske barrierer (login), PROMskemaets indhold samt implementeringsgraden.

Hvordan vurderer klinikere anvendelighed og klinisk relevans af telePROM?
Overordnet set vurderer omkring halvdelen af klinikerne, at både patienter og klinikere i høj
eller nogen grad har udbytte af at anvende telePROM.
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Blandt sygeplejerskerne fremhæves fordelene ved at tale om de emner, der for patienten er
mest relevante, og at samtalen i højere grad kan koncentreres om emner, som normalt ikke
adresseres i en konsultation. Sygeplejersker oplever, at den behovsstyrede kontaktform
både er tilfredsstillende for klinikere og patienter. Patientgruppen har sjældent særlig mange
problemer, hvorfor patienten kan kontaktes telefonisk eller per brev. Opgaven med at varetage ansvaret for patienters opfølgning efter operation, vurderes af sygeplejerskerne yderst
tilfredsstillende og er bl.a. med til at øge arbejdsglæden. Sygeplejerskerne oplever, at den
sygeplejefaglige indsats over for patienter forbedres. Funktionen kan for nogle sygeplejersker være for belastende, hvorfor sygeplejerskerne vurderer, at det kræver særlige sygeplejefaglige kompetencer at varetage funktionen.
Sygeplejerskerne oplever, at patienter er positive over telePROM og føler sig trygge. Omkring tre fjerdedele af klinikerne vurderer, at det er en fordel ved telePROM, at patienters
kontakt til ambulatoriet er behovsstyret. Konsekvensen er, at (raske) patienter ikke belemres
med transport til hospitalet og den ventetid, der ofte forekommer i ambulatoriet. Mellem 58
% og 65 % af klinikere vurderer, at PROM understøtter, at patienter er bedre klædt på til
behandlingen og forløbet.
81 % af klinikerne vurderer, at det i høj eller nogen grad er for tidskrævende at anvende
PROM. Det er primært sygeplejersker, der vurderer, at det er tidskrævende, idet projektet
har medført opgaveglidning mellem læger og sygeplejersker. Opgaveglidningen medfører
en produktivitetsstigning for sygeplejersker, som bør følges op med flere sygeplejeressourcer. Det vurderes, at dette er essentielt for succesfuld implementering af telePROM.
En tredjedel af klinikerne vurderer, at brug af telePROM øger risikoen for utilsigtede hændelser. Årsagen kan bl.a. være, at PROM-skemaet ikke er tilstrækkeligt præcist til at vurdere
patienters faktiske problemer. At skemaet ikke altid stemmer overens med patienters faktiske
problemer skaber bekymring for, at der er andre ting, der overses. En tredjedel af klinikerne
vurderer, at risikoen for forsinkelser øges grundet PROM. Årsagen er bl.a., at patienter ofte
glemmer at få taget blodprøve, ligesom det kan være svært at få kontakt til patienten telefonisk. Endelig stilles spørgsmålstegn ved, om et spørgeskema er i stand til at erstatte et fysisk
møde mellem klinikeren og patienten.

Fordele ved telePROM:
• Opfølgning af patienter opereret for prostatakræft er en opgave, der sygeplejefagligt
er tilfredsstillende at varetage; det er bl.a. med til at øge arbejdsglæden
• Den sygeplejefaglige indsats over for patienter forbedres
• Patienter er positivt stemte og føler sig trygge ved opfølgningsforløb baseret på
PROM
• Mere effektive forløb, da patienter visiteres hen, hvor den bedste hjælp er at få
• Patienter bruger mindre tid på transport til hospitalet og undgår ventetid i ambulatoriet
• Patienter er bedre klædt på til behandlingen og forløbet
Ulemper ved telePROM
• Det er tidskrævende for sygeplejersker, da der ikke er afsat tilstrækkeligt mange ressourcer til at varetage kontakter i opfølgningsforløbet
• Øget risiko for utilsigtede hændelser og forsinkelser i patientforløbet
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•

Risiko for, at patienter ikke får tilstrækkelig hjælp og støtte, da PROM-skemaet ikke
er tilstrækkeligt præcist til at vurdere patienters faktiske problemer.

DEN PATIENTOPLEVEDE KVALITET
I evalueringen af den kliniske kvalitet undersøges og vurderes patienters oplevelse og tilfredshed med at besvare PROM-skemaet og med at anvende PROM i konsultation og opfølgningsforløb. Projektets påvirkning på patienters hverdag og liv med kræft belyses også.
I det følgende besvares undersøgelsesspørgsmålene.
Hvad er patienters oplevelse med besvarelse af PROM-skemaet?
Patienterne har let ved at besvare spørgeskemaet elektronisk, og ingen patienter fra fokusgruppeinterviewene vurderer, at de bruger for lang tid på at besvare skemaet. Lungekræftpatienter bruger i gennemsnit 11 minutter på at besvare første skema, mens prostatakræftpatienter i gennemsnit bruger 15 minutter. Flere patienter med lungekræft vurderer, at det i
starten var vanskeligt at besvare skemaet, da de skal forholde sig til, at de ikke er raske.
Omvendt har skemaet hjulpet patienterne til at sætte ord på deres sygdom og helbred.
Hvad er patienters oplevelse og tilfredshed med ambulatoriePROM?
Størstedelen af lunge- og prostatakræftpatienterne i fokusgruppeinterviewene er positive
over for at anvende PROM i den ambulante konsultation, og patienter ønsker at bidrage til
at forbedre behandlings- og opfølgningsforløbet.
Der er stor variation i, hvor mange patienter der oplever, at klinikerne inddrager besvarelsen
i konsultationen. Patienters erfaringer er i høj grad afhængige af, hvor godt det er lykkedes
klinikerne at implementere PROM. Patienterne har en forventning om, at klinikerne bruger
besvarelsen, når de bruger tid på at svare, ligesom patienterne ønsker, at klinikerne taler
med patienten om besvarelsen, og at den vises på en computerskærm.
Flere patienter vurderer, at PROM-skemaet er et godt redskab til forbedret kommunikation
med klinikeren. Årsagen er for det første, at skemaet fungerer som udgangspunkt for samtalen med klinikeren, for det andet, at patienter er bedre forberedt på samtalens indhold, for
det tredje identificeres og italesættes patienters væsentligste problemer hurtigere, og for det
fjerde er det ikke nødvendigt at forklare symptomer og bivirkninger på ny. PROM-skemaet
sikrer, at klinikeren og patienten får talt om alle væsentlige problemer, ligesom patienten selv
har mulighed for at præge samtalen. At patienten ikke glemmer vigtige spørgsmål, problemstillinger samt symptomer og bivirkninger, skaber tryghed.
Hvad er patienters oplevelse og tilfredshed med telePROM?
Patienter, der har modtaget brevsvar eller telefonkonsultation, er overvejende tilfredse og
oplever, at de har fået den hjælp og støtte, som de har behov for. Patienter er positive over
ikke at skulle bruge tid på ambulante konsultationer, hvis der ingen problemer er. Her er
brevsvar eller telefonkonsultation at foretrække. Samtidig sparer patienter tid på transport til
og fra hospitalet, ligesom ressourcer kan bruges på de patienter, som har størst behov.
Mange patienter er påbegyndt forløbet uden at være klar over formålet. Bedre mundtlig information og et lettere tilgængeligt skriftligt informationsmateriale er at foretrække.
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Har besvarelse af PROM betydning for patienters hverdag og liv med kræft i øvrigt?
Såfremt projektet er godt implementeret på afdelingen, oplever patienterne, at besvarelsen
er meningsfuld og værdsættes af klinikerne. Øget patientinddragelse opleves ikke på de afdelinger, hvor PROM-skemaet benyttes i mindre grad. Flere patienter oplever, at besvarelsen af PROM-skemaet får dem til at blive opmærksomme på og tage stilling til eget helbred.
Patienterne reflekterer i højere grad over, hvordan de har det, og hvilke symptomer de eventuelt oplever at have. Endelig oplever patienter, at de har haft positive oplevelser med at få
italesat de symptomer eller følelser, de har svært ved at formidle. Der er stor variation i, hvor
mange patienter der besvarer spørgeskemaet alene eller med pårørende.

SAMLET VURDERING OG ANBEFALINGER
Samlet set vurderes det, at projektet for klinisk anvendelse af PROM har været en succes
og har skabt en række gode resultater. I det toårige projekt er udviklet en web-baseret model
for anvendelse af PROM i klinisk praksis, som er testet på ti hospitalsafdelinger. Yderligere
er der i projektet udviklet og afprøvet to sygdomsspecifikke spørgeskemaer til måling af
PROM på kræftpatienter: et for lungekræftpatienter og et for prostatakræftpatienter. Endelig
vurderes det, at anvendelse af PROM i projektet har medført positive virkninger i forhold til
både den organisatoriske, den kliniske, den tekniske og den patientoplevede kvalitet.

Evalueringen peger på følgende resultater ved systematisk anvendelse af PROM:
• Klinikere får et hurtigt overblik over patienters selvvurderede helbredsstatus og livskvalitet over tid og dermed et bedre overblik over patienters samlede forløb.
• Klinikere kan anvende PROM som klinisk beslutningsstøtte til proaktivt at vurdere behovet for at foretage ændringer i den planlagte behandling.
• Kommunikationen mellem kliniker og patient forbedres ved, at samtalen målrettes patientens primære bivirkninger, symptomer og problemer, og at både klinikere og patienter kan have lettere ved at tale om følsomme emner, om hvordan patient og eventuelt pårørende er påvirket psykisk eller seksuelt af sygdom og behandling.
• For nogle patienter kan besvarelse af spørgeskemaet betyde, at de er bedre forberedt
til samtalen, kan huske problemer bedre, har større indsigt i egen sygdom og symptomer og er mere aktive i eget forløb.
• Teknologien er enkel at anvende for både klinikere og patienter.
• 80 % ambulante konsultationer kan erstattes af telefonkonsultationer eller brevsvar
hos prostatakræftpatienter i ambulant opfølgning efter operation (telePROM), hvilket
svarer til en potentiel økonomisk besparelse på 59 %.
• Prostatakræftpatienter i forløb med telePROM er tilfredse med den hjælp og kontakt,
de har med hospitalet, og nogle patienter undgår transporttid til hospitalet.

Resultaterne er i høj grad betinget af, hvor godt det er lykkedes at implementere og forankre
PROM i den kliniske hverdag. På tidspunktet for evalueringen havde afdelingerne afprøvet
PROM mellem 10 og 19 måneder. Da to afdelinger har været i gang med projektet i mindre
end et år, kan det ikke forventes, at modellen er fuldt implementeret, hvorfor potentielle resultater ej heller er nået. Resultaterne skal således vurderes med dette forbehold.
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Det vurderes endvidere, at projektet er gennemførligt i klinisk praksis, men kræver en samlet
koordineret indsats fra både ledelse, læger, sygeplejersker og patienter for at opnå resultater. På lang sigt vurderes det, at klinisk anvendelse af PROM kan føre til forbedret behandlingskvalitet og bedre udnyttelse af ressourcer for hospitalet og for patienter.
Med udgangspunkt i de opnåede resultater i projektet og den overordnede positive vurdering
blandt ledere, klinikere og patienter vurderes det, at der både er et kvalitativt og økonomisk
grundlag for at videreføre projektet. Det vurderes, at der er behov for styrket implementering.
I relation til den fremtidige indsats på de involverede afdelinger anbefales følgende:

Anbefalinger til forbedring af den organisatoriske kvalitet:
• Ledelsen inddrager tværfagligt personale i forberedelsen af implementering af PROM
for at sikre ejerskab og gensidige samarbejdsrelationer
• Der sikres ejerskab til projektet, især blandt læger
• Ledelsen og lægerne går forrest i implementeringen af PROM
• Ledelsen er tydelig omkring formålet med at indføre og implementere telePROM
• De nødvendige ressourcer sikres til, at sygeplejersker i telePROM kan varetage opgaver i forbindelse med behovsstyret kontakt i opfølgningsforløb
• TelePROM implementeres og afprøves på prostatakræftpatienter inden for alle behandlingstyper
Anbefalinger til forbedring af den tekniske kvalitet:
• Stationære kioskløsninger med internetforbindelse via kabel i ambulatorier anvendes
frem for tablet-løsning
• En større og bedre trykfølsom skærm til besvarelse i ambulatorier
• Muligheden for at ”gå tilbage” i skemaet, mens patienter besvarer skema
• Mere stabil løsning med kvalitative kommentarbokse
• Mulighed for, at patienter kan se/printe/gemme egne besvarelser fra internettet
• Lettere loginmetode samt integration med den elektroniske patientjournal
Anbefalinger til forbedring af den kliniske kvalitet (lungekræft):
• Ændring af spørgsmål om bivirkninger til den aktuelle medicin
• Ændring af spørgsmål om feber, indlæggelse, flimren for øjnene, tørhed i mund og
svælg
• Ændring af spørgsmål om sygdommens påvirkning af sociale relationer
• Mulighed for at angive, hvornår et svar er afhængig af andre faktorer end kræft
• Præcisering af visse spørgsmål
• Færre gentagelser af spørgsmål
Anbefalinger til forbedring af den kliniske kvalitet (prostatakræft):
• Spørgsmål, der er klinisk relevante
• Udvikling af to skemaer: et til lokaliseret prostatakræft og et til avanceret prostatakræft
• Præcisering af visse spørgsmål
• Revision af den behandlingsspecifikke algoritme, så den afspejler patienters behov
for kontakt
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Anbefalinger til forbedring af den patientoplevede kvalitet:
• Større brug af patienters besvarelse i forbindelse med konsultation – herunder at inddrage besvarelsen i samtalen og vise besvarelsen på en computerskærm
• Bedre mundtlig information og et lettere tilgængeligt skriftligt informationsmateriale
efterlyses.

FORANKRING AF PROJEKTET
På baggrund af evalueringens resultater fortsættes det videre arbejde med at videreudvikle
og forankre PROM i sundhedsvæsnet.
I evalueringen er klinikere på de ti projektafdelinger spurgt til deres ønsker om, at afdelingen
fortsætter med projektet fremadrettet. Hovedparten af klinikere ønsker, at projektet fortsætter
(59 %). Kun 8 % af klinikerne ønsker ikke, at projektet fortsætter, mens 33 % er i tvivl. Knap
otte ud af ti klinikere (77 %) er i høj eller nogen grad motiverede for at anvende PROM i
daglig klinisk praksis.
En række forhold har betydning for, om og hvordan projektet kan fortsætte i afdelingerne.
Evalueringens resultater vil danne grundlag for justering af projektet hos de afdelinger, der
ønsker at fortsætte; herunder ændring af loginmetoden og spørgeskemaerne. Kræftens Bekæmpelse undersøger i samarbejde med VestKronik og de regionale IT-afdelinger muligheder for forbedret login. Kræftens Bekæmpelse er i dialog med Dansk Prostata Cancer
Gruppe vedrørende ændring af spørgeskemaet.
Da dette projekt startede i 2013, skete det samtidig med et andet PROM-relateret projekt,
hvor formålet var at indsamle PROM-data til Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). Indsamling af data er pågået i lidt over to år, hvorfor det nu er muligt for at sammenligne lungespecifikke PROM-data fra nærværende projekt og DLCR.
PROM har for alvor vundet indpas i det danske sundhedsvæsen bl.a. med den seneste Økonomiaftale for 2016 mellem Regeringen og Danske Regioner. I aftalen er anvendelse af
PROM som redskab til behovsstyret kontakt (telePROM) indskrevet i opfølgningsprogrammet for prostatakræftpatienter med henblik på national implementering. Regionernes arbejde
med ændring af opfølgningsforløb for kræft kan ligeledes betyde større forankring og anvendelse af PROM i det danske sundhedsvæsen.
For at sikre systematisk vidensudvikling og deling har Kræftens Bekæmpelse i samarbejde
med Danske Regioner, hospitaler fra de fem regioner, de Danske Multidisciplinære Cancer
Grupper (DMCG.dk), Danske Patienter og Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP)
etableret ”Partnerskab om PROM i Klinisk Praksis”. Formålet med partnerskabet er at
fremme udvikling, anvendelse og forankring af PROM i den danske kræftbehandling samt
sikre, at det sker på et systematisk og evidensbaseret grundlag. Partnerskabet er foreløbigt
etableret for perioden 2016 til 2018. Erfaringer og anbefalingerne fra dette projekt føres med
ind i partnerskabets – og Kræftens Bekæmpelses arbejde i øvrigt.
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2.

INDLEDNING

I efteråret 2013 iværksatte Kræftens Bekæmpelse et toårigt projekt, hvis formål var at udvikle
og afprøve en model for systematisk indsamling og anvendelse af PROM på ti hospitalsafdelinger, der behandler patienter med lunge- eller prostatakræft. Denne rapport præsenterer
Kræftens Bekæmpelses evaluering af projektet.
Det er målet, at evalueringens resultater og anbefalinger skal bidrage til at understøtte vidensdeling på tværs af de deltagende hospitaler og afdelinger. Resultater og anbefalinger
fra evalueringen skal desuden bidrage med viden til det videre arbejde med PROM-relaterede aktiviteter i det danske sundhedsvæsen.

2.1

BAGGRUND

Kræftens Bekæmpelse har siden 2011 indsamlet viden om kræftpatienters oplevelser med
sundhedsvæsenet gennem udredning, behandling og efterforløb [1,2]. Sammen med de
landsdækkende undersøgelser af patientoplevelser (LUP) er kræftpatienters syn på og oplevelser med sundhedsvæsenet belyst og sidenhen anvendt som udtryk for kvaliteten af
sundhedsvæsenets indsats. Tilbage i 2012 pegede udenlandske erfaringer dog på, at målet
for patientoplevet kvalitet skulle udvides [3-5]. Erfaringen var, at patienternes vurdering af
resultatet af behandling og pleje er et afgørende, men ofte manglende udtryk for kvaliteten
af sundhedsvæsenets indsats. Hos Kræftens Bekæmpelse blev der således stillet spørgsmålstegn ved: Måler vi i dag det, der er vigtigst for patienterne? Kan vi give fyldestgørende
svar på spørgsmål som ’hvordan har du det’? Hvilken betydning og effekt har den behandling, patienten har modtaget, for patientens helbred?
Det er her det engelske begreb Patient Reported Outcome Measures (PROM) kommer ind i
billedet. PROM er målinger baseret på patienternes egne vurderinger af helbredsstatus og
livskvalitet. PROM-målinger gør det muligt for klinikere at vurdere virkningen af en given
behandling set fra patientens perspektiv og kan på et bedre grundlag end nu besvare centrale spørgsmål som: Hvilke helbredsfremskridt ser vi? Hvilke behandlingsformer er mest
velegnede? Hvilke hospitaler og afdelinger leverer høj kvalitet? De udenlandske erfaringer
har betydet, at projektet om klinisk anvendelse af PROM er igangsat.
Kræftens Bekæmpelse har i perioden 2013-2015 ledet et toårigt udviklingsprojekt, hvis omdrejningspunkt var at undersøge, hvordan klinisk anvendelse af PROM kan bidrage til at
forbedre behandlingskvaliteten og styrke patientcentreret praksis på kræftafdelinger. Målgruppen for projektet var patienter med lunge- eller prostatakræft i ambulant behandlingsog opfølgningsforløb på hospitalet. Kræftens Bekæmpelse har afsat 1,8 millioner kroner til
projektet, som blev udmøntet på foranledning af Kræftens Bekæmpelses indsamling Knæk
Cancer 2012.
Projektet er gennemført på ti hospitalsafdelinger, der i en periode på mellem 10 til 19 måneder har arbejdet systematisk med implementering af PROM. Kræftens Bekæmpelses ledelse
af projektet afsluttede i december 2015. Arbejdet med PROM på de deltagende afdelinger
fortsætter dog indtil den 1. maj 2016, hvorefter afdelingerne skal tage stilling til, om de ønsker
at fortsætte projektet.
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2.2

FORMÅL OG SUCCESKRITERIER

I det toårige projekt er der udviklet en model for anvendelse af PROM som dialogstøtteredskab ved ambulante konsultationer (ambulatoriePROM) og anvendelse af PROM som redskab til behovsstyret kontakt i opfølgningsforløb efter behandling (telePROM). I projektet er
der udviklet to sygdomsspecifikke spørgeskemaer til måling af PROM på kræftpatienter: et
for lungekræftpatienter og et for prostatakræftpatienter. Indsamlingsmetoden er baseret på
elektronisk registrering af PROM med websystemet AmbuFlex.
Formålet med projektet var at afprøve de udviklede PROM-skemaer og de to modeller for
klinisk anvendelse af PROM. Et sekundært formål var at få erfaringer med systematisk brug
af PROM i sundhedsvæsenet, der eventuelt vil kunne anvendes i andre PROM-initiativer og
på andre målgrupper end patienter med lunge- eller prostatakræft.
Der er opstillet tre succeskriterier for projektet, som er indikatorer på, hvornår formålet med
projektet er opfyldt. Følgende succeskriterier danner udgangspunkt for evalueringens design
og undersøgelsesspørgsmål:

1. At projektet udvikler og afprøver en model for anvendelse af PROM som dialogstøtte
ved ambulante konsultationer (ambulatoriePROM) og anvendelse af PROM som redskab til behovsstyret kontakt (telePROM)
2. At projektet udvikler og afprøver kræftsygdomsspecifikke spørgeskemaer til måling af
PROM, og at projektet implementeres på målgruppen af patienter med lunge- og prostatakræft
3. At projektet demonstrerer positive virkninger på den organisatoriske, den tekniske,
den kliniske og den patientoplevede kvalitet.

2.3

ORGANISERING

Projektet er et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, VestKronik og ti hospitalsafdelinger fordelt på seks hospitaler på tværs af fire regioner (se bilag 1). Der er nedsat en styregruppe og en referencegruppe for projektet, som løbende er involveret i projektet.
Kræftens Bekæmpelse er projektejer og har været ansvarlig for ledelsen af projektet, herunder udvikling af modellen for klinisk anvendelse af PROM, procesfacilitering, implementeringsstøtte, teknisk support, dataindsamling samt evaluering af projektet.
Websystemet AmbuFlex udvikles og drives af VestKronik ved Hospitalsenheden Vest i Herning. Systemet er opsat på samtlige projektafdelinger, og VestKronik har været ansvarlige
for teknisk udvikling, opbevaring af data og teknisk support. VestKronik er udvikler og initiativtager til de grundlæggende ideer om anvendelse af AmbuFlex i ambulante forløb. Yderligere information om VestKronik og AmbuFlex kan ses på ambuflex.dk.
Ti hospitalsafdelinger har deltaget i projektet, hvoraf fem afdelinger behandler patienter med
lungekræft, og fem afdelinger behandler patienter med prostatakræft. Tabel 1 viser en oversigt over de afdelinger, der har deltaget i projektet.
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TABEL 1: OVERSIGT OVER DELTAGENDE PROJEKTAFDELINGER
Afdeling
Lungekræft
1
2
3
4
5

Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital
Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Onkologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle
Onkologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest
Lungemedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
Prostatakræft

6
7
8
9
10

Urologisk Afdeling, Herlev Hospital
Stråleterapien, Aarhus Universitetshospital
Urinvejskirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Urinvejskirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
Urologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

PROM-model
AmbulatoriePROM





AmbulatoriePROM



TelePROM

TelePROM





Afdelingerne har været ansvarlige for at implementere og afprøve den udviklede model i
praksis. Syv afdelinger har implementeret PROM som dialogstøtte i konsultationer (ambulatoriePROM). Det gælder alle fem afdelinger, der behandler patienter med lungekræft, og to
afdelinger, der behandler patienter med prostatakræft. Tre afdelinger har implementeret
PROM som redskab til behovsstyret kontakt (telePROM) for patienter med prostatakræft,
der er i ambulant opfølgningsforløb efter operation på hospitalet.

2.4

EVALUERINGSRAPPORTENS OPBYGNING

Foruden rapportens sammenfattende kapitel 1 samt indledende kapitel 2 præsenteres i kapitel 3 en beskrivelse af den udviklede model, herunder en beskrivelse af de anvendte spørgeskemaer til måling af PROM specifikt for lungekræft og prostatakræft samt mål og indhold
af ambulatoriePROM og telePROM.
Kapitel 4 beskriver evalueringens design og metoder til dataindsamling.
Kapitel 5 redegør for karakteristika af projektets målgruppe herunder kriterier for inklusion
og eksklusion og årsager til ikke-deltagelse.
I kapitel 6, 7, 8 og 9 præsenteres evalueringens resultater, hvor henholdsvis den organisatoriske, tekniske, kliniske og patientoplevede kvalitet vurderes.
I kapitel 10 diskuteres evalueringens resultater. Der foretages en samlet analyse af kvaliteten
af den udviklede model. Sammenhængen mellem model, implementering og ønskede resultater af projektet vurderes med henblik på at forklare, hvordan og hvorfor modellen har virket
eller ikke virket som forventet.

Side | 20
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FOR BRUG AF PROM
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3.

DEN UDVIKLEDE MODEL FOR BRUG AF PROM

Den udviklede model beskrives kort, hvorefter mere detaljerede beskrivelser af de enkelte
delelementer præsenteres, herunder: (1) de anvendte spørgeskemaer til måling af PROM,
(2) anvendelse af PROM som dialogstøtte ved ambulante konsultationer (ambulatoriePROM) og (3) anvendelse af PROM som redskab til behovsstyret kontakt (telePROM).

3.1

CENTRALE ELEMENTER I MODELLEN

Den udviklede model består i, at patienter ved hver kontakt med det behandlende ambulatorium besvarer et spørgeskema om eget helbred (PROM-skema). For patienter omtales
spørgeskemaet HELBREDSbarometeret. Klinikeren har adgang til patientens besvarelse via
webplatformen AmbuFlex (se Figur 1). Klinisk anvendelse af PROM i modellen indebærer
således en tilvænning for både for klinikere og patienter i forhold til anvendelse af ny teknologi og en ny form for feedback mellem kliniker og patient. Med systematisk brug af PROM
på afdelingen inddrages patienter i højere grad end før både i konsultationer og styring af
eget forløb på hospitalet.
FIGUR 1: OVERSIGT OVER MODELLEN

Modellen er pilottestet på tre afdelinger (såkaldte indeksafdelinger) og udviklet i et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, klinikere fra indeksafdelingerne og VestKronik. Indeksafdelingerne er Onkologisk Afdeling på Herlev Hospital (udvikling og test af ambulatoriePROM for lungekræft), Stråleterapien på Aarhus Universitetshospital (udvikling og test

Side | 22

af ambulatoriePROM for prostatakræft) og Urinvejskirurgisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital (udvikling og test af telePROM for prostatakræft). Indeksafdelingerne har fungeret
som primære testafdelinger af den udviklede model. Udrulning af modellen til de øvrige afdelinger er foregået trinvist over en periode på fem måneder. Erfaringerne har været, at udrulning af den færdigudviklede model til de øvrige afdelinger for samme diagnosegruppe, har
krævet få lokale justeringer.
På hver afdeling er der ved opstarten for implementering gennemført en række indledende
aktiviteter: opsætning af AmbuFlex (herunder loginmetode) og tablets, undervisning af læger
og sygeplejersker i brugen af AmbuFlex, udarbejdelse af information til patienter og klinikere,
AmbuFlex vejledning, arbejdsgangsbeskrivelse, engagere læge- og sygeplejersketovholdere i implementering. Projektlederen i Kræftens Bekæmpelse har været ansvarlig for gennemførelsen af de indledende aktiviteter samt løbende status om fremdrift på afdelingerne.

3.2

SPØRGESKEMAET HELBREDSBAROMETERET

Spørgeskemaet til måling af PROM omtales for patienter HELBREDSbarometeret. Spørgeskemaet er sygdomsspecifikt – det vil sige forskelligt for lunge- og prostatakræftpatienter –
og indeholder spørgsmål om patienters helbred, herunder fysiske helbred (symptomer, bivirkninger, senfølger med videre), psykiske helbred (tristhed, bekymringer for fremtiden med
videre) og sociale trivsel (relation til pårørende, ændrede fritidsaktiviteter med videre).
3.2.1

DET LUNGEKRÆFTSPECIFIKKE SPØRGESKEMA

Det lungekræftspecifikke spørgeskema består af i alt 49 spørgsmål (se bilag 2). Spørgsmålene er sammensat af to standardiserede, validerede skemaer og yderligere seks spørgsmål,
der er fundet relevante af klinikere og lungekræftpatienter:
• The European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Quality of Life Questionnaire Core-30 (QLQ C30): I alt 30 spørgsmål. QLQ-C30 er sammensat af fem funktionelle skalaer (fysisk funktion, rollefunktion, kognitiv funktion, emotionel funktion og social funktion), tre symptomskalaer (træthed, kvalme/opkastning,
smerter), en global sundhedstilstand (livskvalitet), og en række enkelte spørgsmål, der
afdækker hyppigt rapporterede symptomer blandt kræftpatienter (åndenød, søvnbesvær, appetitløshed, forstoppelse, diarré) og økonomiske vanskeligheder som følge af
sygdommen [6]. Alle skalaer og single items varierer i score fra 0 til 100. En høj score
repræsenterer et højere responsniveau. Således vil en høj score for en funktionel skala
repræsentere et højt (godt) funktionsniveau, en høj score for den globale helbredstilstand repræsenterer en høj livskvalitet [6].
• The European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Quality of Life Questionnaire Lung Cancer-13 (QLQ LC13): I alt 13 spørgsmål. QLQ-LC13
indeholder spørgsmål om lungekræftspecifikke symptomer (hoste, blod i opspyt, åndenød, stedspecifikke smerter), behandlingsrelaterede bivirkninger (øm mund, synkebesvær, skader på det perifere nervesystem, hårtab) og smertestillende medicin [6]. Alle
skalaer varierer i score fra 0 til 100. En høj score for en symptomskala repræsenterer en
høj grad af symptomatologi (problemer) [6].
• Øvrige spørgsmål, der blev fundet relevante: I alt 6 spørgsmål. Spørgsmålene omhandler bekymringer for fremtiden, seksuelt samvær, rygestatus samt højde og vægt.
Spørgsmålene omfatter Functional Assessment of Cancer Therapy Cancer (FACT-G)
og The Eastern Cooperative Oncology Group Scale of Performance Status (ECOG).
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Beslutning om valg af spørgsmål i spørgeskemaet er truffet med feedback og input fra en
arbejdsgruppe på indeksafdelingen bestående af fem læger og tre sygeplejersker og en arbejdsgruppe bestående af to patienter. Arbejdsgrupperne anbefalede, at der var behov for
at udarbejde et nyt spørgeskema til formålet, da de skemaer, der blev foreslået anvendt
(EORTC QLQ C30 og LC13), ikke blev fundet klinisk relevante og dermed velegnede til formålet. Styregruppens beslutning om valg af skemaer resulterede i, at de validerede skemaer
fra EORTC QLQ C30 og LC13 blev anvendt, men suppleret med spørgsmål, der blev fundet
relevante af arbejdsgrupperne. Styregruppen har godkendt det endelige spørgeskema til
måling af PROM for lungekræft.
15 ud af 49 spørgsmål i det udarbejdede spørgeskema vises ikke for klinikeren på afdelingen
(se bilag 2 og 3). Denne beslutning blev taget for at imødekomme klinikernes ønske om, at
spørgsmålene, der vises i AmbuFlex-oversigten, er færre og mere klinisk anvendelige samt
styregruppens ønske om at anvende et standardiseret valideret skema i projektet. I AmbuFlex-oversigten præsenteres spørgsmål ikke kronologisk, men er derimod kategoriseret
efter tema (generelle spørgsmål, overordnet helbred og livskvalitet, fysiske gener, træthed,
funktion, social, trivsel, øvrig).
3.2.2

DET PROSTATAKRÆFTSPECIFIKKE SPØRGESKEMA

Det prostatakræftspecifikke spørgeskema består af i alt 60 spørgsmål (se bilag 2). Spørgsmålene er sammensat af fire standardiserede, validerede spørgeskemaer og yderligere 32
spørgsmål, der er vurderet relevante til formålet:
•

•

•

•

•

•

Dansk Prostata Symptom Scoringsskema (DAN-PSS): I alt 12 spørgsmål (4 scores).
DAN-PSS er et mål for frekvensen af vandladningssymptomer, deres sværhedsgrad og,
hvis symptomerne forekommer, patienters gener i dagligdagen. Scoren opdeles i en
tømningsscore, som belyser blærens tømningssymptomer, en fyldningsscore, som belyser blærens opbevaringssymptomer (depot), og en blandet score, som belyser øvrige
vandladningssymptomer. Den højeste score (fra 0 til 108) indikerer de sværeste symptomer/bivirkninger [7].
International Index of Erectile Function (IIEF-5): I alt 5 spørgsmål (1 score). IIEF-5 er
et mål for erektil dysfunktion (rejsningsevne). Den laveste score (fra 1 til 25) indikerer de
sværeste symptomer/bivirkninger [8].
Radiotherapy Induced Anorectal Dysfunction (RT-ARD): I alt 5 spørgsmål (1 score).
RT-ARD-scoren er et mål for afføringsinkontinens. Den højeste score (fra 0 til 45) indikerer de sværeste symptomer/bivirkninger [9].
Trivselsindeks (WHO-5): I alt 5 spørgsmål (1 score). WHO-5 er et mål for trivsel. Den
laveste score (fra 0 til 100) indikerer den største risiko for depression eller stressbelastning [10].
EORTC Quality of Life Questionnaire (item bank): I alt 12 spørgsmål. Spørgsmålene
omfatter en såkaldt “item bank” fra The European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC).
Øvrige spørgsmål, der blev fundet relevante: I alt 21 spørgsmål. Spørgsmålene omfatter blandt andet Functional Assessment of Cancer Therapy Prostate Cancer (FACTP), Short Form 36 (SF-36), The Eastern Cooperative Oncology Group Scale of Performance Status (ECOG).
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Beslutningen om valg af spørgeskema er truffet med input fra en arbejdsgruppe på de to
indeksafdelinger bestående af tre læger og tre sygeplejersker samt tre arbejdsgrupper bestående af i alt 15 patienter. Alle arbejdsgrupper var enige om, at de eksisterende validerede
skemaer ikke identificerede alle relevante problemstillinger for patienter behandlet for prostatakræft. Det blev således besluttet at sammensætte en række validerede skemaer samt
supplere med spørgsmål, som arbejdsgrupperne fandt relevante. Det samlede spørgeskema
blev efterfølgende testet på i alt ti patienter og valideret gennem kognitive interviews. Styregruppen godkendte det endelig spørgeskema, der er anvendt i projektet.
I AmbuFlex-oversigten er alle scorer og spørgsmål afbilledet for klinikeren (se bilag 3). For
at bibeholde overblikket er det muligt at ”folde” den enkelte score med dertilhørende spørgsmål ud og ind. I AmbuFlex-oversigten præsenteres spørgsmål kronologisk efter tema (generelt, vandladning, rejsning, afføring, almen tilstand, smerter, funktion, trivsel).
En behandlingsspecifik algoritme triagerer patienterne til forskellige opmærksomhedsniveauer (rød/gul/grøn/grå). Algoritmen afdækker behovet for ambulant kontrol (se bilag 4).
Projektleder og projektsygeplejerske på indeksafdelingen har defineret den behandlingsspecifikke algoritme. Algoritmen er efterfølgende valideret af to overlæger på indeksafdelingen.
Algoritmen tolkes:

GRØN:
GUL:
RØD:
GRÅ:

Patienten har ikke behov for kontakt. Patienten fremsendes brevsvar.
Patienten kan have behov for kontakt. Patienten kontaktes telefonisk.
Patienten har behov for kontakt. Patienten bookes til ambulant konsultation.
Patienten har ikke besvaret skemaet. Patienten kontaktes telefonisk.

Det første spørgsmål i skemaet adresserer patienters behov for kontakt til afdelingen (patienten ønsker ikke kontakt til afdelingen, patienten ønsker telefonisk kontakt, patienten ønsker ambulant konsultation, patienten ved ikke, hvad ønsket til kontakt er). Ønsker patienten
eksempelvis en ambulant konsultation, vil algoritmen – uanset patientens besvarelse af
spørgeskemaet i øvrigt – resultere i en rød farve. Denne løsning er etableret, så det i sidste
ende er patienten selv, der beslutter behovet for kontakt til afdelingen.

3.3

AMBULATORIEPROM

Fem afdelinger, der behandler lungekræftpatienter, og to afdelinger, der behandler prostatakræftpatienter, har anvendt PROM som dialogstøtte ved ambulante konsultationer (ambulatoriePROM). Der er opstillet en forandringsteori, som illustrerer mål og midler i ambulatoriePROM og deres forventede indbyrdes sammenhænge (se bilag 5).
Patienten informeres om PROM ved diagnosetidspunktet eller ved den første kontakt til ambulatoriet. Der udleveres skriftlig information om projektet, vejledning til PROM-skemaet
samt visitkort med webadresse til elektronisk besvarelse. I ambulatoriernes venteværelser
er der information om projektet på plakater og elektroniske informationsskærme. Informationsmateriale til patienter er udarbejdet af projektleder i samarbejde med indeksafdelingen
og er efterfølgende testet på patienter i ambulatoriet. Enkelte justeringer af informationsmaterialet til øvrige afdelinger er foretaget for at målrette materialet afdelingens lokale kontekst.
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Patienter opfordres til at besvare skemaet på en tablet i venteværelset eller på patientens
egen computer forud for konsultation med en læge eller sygeplejerske. Besvares skemaet
på tablet i venteværelset udleveres denne ved henvendelse i receptionen. Besvares skemaet på patientens egen computer, tilgås en sygdomsspecifik hjemmeside. På den angivne
hjemmeside kan patienter derudover læse mere om projektet og se en film, der demonstrerer
anvendelsen af spørgeskemaet. Udvælgelse og test af tablets samt hjemmeside er foretaget
i samarbejde med indeksafdelingen. En praktikant blev ansat i to måneder til at hjælpe patienter med at besvare skema på tablets. Udvikling af arbejdsgangsbeskrivelser og vejledninger til klinikere blev udarbejdet og justeret sideløbende med de erfaringer, der blev indsamlet.
Den information, patienter rapporterer, tilgås af klinikeren via webplatformen AmbuFlex. Klinikeren logger på AmbuFlex-systemet, hvor det, via opslag på CPR-nummer, er muligt at se
patienters besvarelser af PROM-skemaet. Klinikere ansat ved hospitaler i Region Midtjylland
kan tilgå AmbuFlex via den elektroniske patientjournal, mens øvrige klinikere kan tilgå AmbuFlex ved at angive brugernavn og password på en dertil oprettet hjemmeside. Adgang til
AmbuFlex-databasen er gældende for én arbejdsdag, hvorfor login skal foretages på ny den
efterfølgende dag. I samarbejde med VestKronik blev AmbuFlex-platformen opsat og løbende justeret på baggrund af erfaringer og tests på indeksafdelingen. Dette er det første
projekt, hvor AmbuFlex er etableret på hospitalsafdelinger i andre regioner end Region
Midtjylland. Der har således ligget et stort udviklingsarbejde til grund for at oprette login til
AmbuFlex i de øvrige regioner.
Konsultationen tager udgangspunkt i patientens besvarelse af PROM-skemaet enten ved,
at klinikeren omtaler besvarelsen eller ved at vise patienten AmbuFlex-oversigten på computerskærmen. AmbuFlex-oversigten fungerer som redskab til at understøtte dialogen med
patienten ved at målrette samtalen til de problemer, som patienten oplever er til størst gene
for ham eller hende. Problemer kan både være relateret til symptomer og bivirkninger, men
også sygdomsforløbets påvirkning af funktionsevne, seksualliv samt psykisk og socialt velbefindende. En rød-gul-grøn farveoversigt illustrerer alvorligheden af patientens rapporterede helbred og livskvalitet (se bilag 3). Har patienten besvaret PROM-skemaet flere gange
over tid, er det muligt at se eventuelle udviklinger hos patienten før, under og efter behandling. Oversigten kan hjælpe klinikeren med at følge udviklingen af patientens selvvurderede
helbred og livskvalitet før, under og efter behandling på hospitalet.
På baggrund af en litteraturgennemgang af studier om effekt (se afsnit 4.2.1) forventes det,
at anvendelse af PROM i ambulatoriePROM kan understøtte læge-patient-kommunikation,
forbedre monitorering af symptomer og behandlingsrespons hos patienten og dermed understøtte kliniske beslutninger.

3.4

TELEPROM

Tre afdelinger, der behandler prostatakræftpatienter, har anvendt PROM til behovsstyret
kontakt (telePROM) for prostatakræftpatienter, der er i ambulant opfølgning efter operation.
Der er opstillet en forandringsteori, som illustrerer mål og midler i telePROM og deres forventede indbyrdes sammenhænge (se bilag 5).
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Patienten informeres om PROM ved beslutning om behandling (operation). Der udleveres
skriftlig information om projektet, vejledning til PROM-skemaet samt visitkort med webadresse til elektronisk besvarelse. Informationsmaterialet til patienter er udarbejdet af projektleder i samarbejde med indeksafdelingen og er efterfølgende testet på patienter i ambulatoriet. Enkelte justeringer af informationsmaterialet til de øvrige afdelinger er foretaget for
at målrette materialet til den lokale kontekst.
Før behandling og ved første opfølgende kontakt efter behandling anvendes PROM som
dialogstøtte i lægekonsultationen i ambulatoriet (ambulatoriePROM) (se Figur 2 markeret
med rød). Efter endt behandling ”visiteres” patienter til forløb i telePROM, og patienten registreres i AmbuFlex (se Figur 2 markeret med blå). Det betyder, at patienter, frem for en på
forhånd fastlagt tid i ambulatoriet, besvarer PROM-skemaet og får taget blodprøve hos egen
læge. På baggrund af patientens besvarelse og blodprøvesvar vurderer en sygeplejerske
patientens behov for kontakt til ambulatoriet. Når patienten visiteres til AmbuFlex angives,
hvor hyppigt patienter skal besvare skemaer (f.eks. hver tredje måned). Beskrivelse af arbejdsgangene i relation til telePROM er udarbejdet af projektlederen og en projektsygeplejerske fra indeksafdelingen. Alt materiale til klinikere er efterfølgende testet på klinikere fra
indeksafdelingen. Få lokale justeringer af arbejdsgangsbeskrivelser er efterfølgende foretaget ved implementering på de øvrige to afdelinger.
Første kontakt til patienten foregår via postomdelte breve. Hvis patienten vælger at besvare
skemaet via internettet og i den forbindelse angiver e-mailadresse, vil de efterfølgende kontakter foregå via e-mail. Vælger patienten derimod at besvare skemaet på papir, foregår de
efterfølgende kontakter via postomdelte breve. Patienten returnerer papirskemaet ved at
sende besvarelsen retur til AmbuFlex’ hovedkontor i Herning, hvor skemaet indscannes og
registreres i AmbuFlex-systemet.
FIGUR 2: OVERSIGT OVER PATIENTFORLØBET (TELEPROM)

Sygeplejersken kan i AmbuFlex hente en liste, der angiver, hvilke besvarelser der er registreret i systemet siden sidste gennemgang. Sammenholdt med patientens blodprøve vil en
sygeplejerske tage stilling til patientens behov for kontakt til ambulatoriet. Patienten har i
skemaet selv mulighed for at angive eget ønske om kontakt til ambulatoriet. Sygeplejersken
kan vælge én af tre løsninger, når patientens behov for kontakt vurderes:

A. Brevsvar: Hvis patientens blodprøve og spørgeskemabesvarelse er tilfredsstillende,
og hvis patienten ikke ønsker en tid i ambulatoriet, vil patienten ikke få tilbudt en konsultation i ambulatoriet. Patienten vil i stedet modtage et brevsvar.
B. Telefonkonsultation: Hvis sygeplejersken ud fra patientens blodprøve eller besvarelse vurderer, at der er grund til handling, kontaktes patienten telefonisk.
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C. Ambulant konsultation: Patienten bookes en ambulant konsultation såfremt, der er
tilbagefald af sygdom, hvis patienten har betydelige gener af sygdommen og behandlingen, eller hvis patienten ønsker ambulant konsultation.

Når patienten er kontaktet, angiver sygeplejersken i AmbuFlex, at besvarelsen er ”håndteret”. Patientens besvarelse vil ikke længere fremgå af listen og systemet vil fremsende det
næste spørgeskema til patienten efter det definerede interval (eksempelvis tre måneder).
Afslutning til egen praktiserende læge foregår dog enten som telefonkonsultation eller ambulant konsultation, alt afhængig af patientens behov og ønske.
De ønskede resultater i telePROM er dels at understøtte kliniske beslutninger, dels at sikre,
at patienter får den kontakt til hospitalet, som de ønsker og har behov for, og dels at understøtte bedre fordeling af ressourcer i opfølgning efter behandling. For eksempel ved at flere
kontakter kan foretages via brevsvar eller telefonkonsultation, og ved at ambulante konsultationer planlægges efter behov. Den gennemførte litteraturgennemgang (se afsnit 4.2.1)
identificerede ingen studier, der undersøger effekten af telePROM. De forventede resultater
i modellen er i stedet opstillet på baggrund af erfaringer fra lignende projekter ved VestKronik
[11], der, som de første i verden, har anvendt PROM som redskab til behovsstyret kontakt.
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4.

EVALUERINGSDESIGN OG DATAGRUNDLAG

Evalueringen af projektet om klinisk anvendelse af PROM tager udgangspunkt i to overordnede formål. Evalueringens formål er for det første at dokumentere og evaluere kvaliteten af
modellen for klinisk anvendelse af PROM på ti projektafdelinger. Det andet formål er at understøtte vidensdeling på tværs af projektafdelinger (og aktører i sundhedsvæsenet i øvrigt)
om drivkræfter og barrierer for klinisk anvendelse af PROM. I det følgende præsenteres evalueringens formål og undersøgelsesspørgsmål samt de datakilder, der danner grundlag for
rapportens resultater og anbefalinger.

4.1

EVALUERINGENS FORMÅL

Evalueringens formål er at vurdere forudsætninger for og konsekvenser af anvendelse af
PROM i klinisk praksis samt at undersøge, hvorvidt og hvordan den udviklede model demonstrerer positive virkninger på den organisatoriske, tekniske, kliniske og patientoplevede kvalitet. De anvendte temaer, der indgår i vurderingen af kvaliteten af den udviklede PROMmodel, er baseret på centrale elementer i tilgangen for Medicinsk Teknologivurdering (MTV)
[12]. Specifikt for telePROM inddrages et økonomisk perspektiv i evalueringen, da telePROM
forventes at understøtte omkostningseffektive forløb og bedre ressourceudnyttelse.
I evalueringen undersøges sammenhængen mellem model, implementering og ønskede resultater. Med afsæt i en forandringsteori for ambulatoriePROM og telePROM er det målet at
pege på drivkræfter og barrierer, der har haft betydning for optimal implementering og eventuelt opnåede resultater. Evalueringen baseres på følgende undersøgelsesspørgsmål:

Den organisatoriske kvalitet:
• Hvordan har implementeringen af ambulatoriePROM og telePROM påvirket arbejdsgange på projektafdelingerne?
• Hvilke drivkræfter og barrierer har ledere og klinikere oplevet som betydende for optimal implementering?
• Er telePROM omkostningseffektivt?
Den tekniske kvalitet:
• Hvad er omfanget og karakteren af tekniske problemer ved AmbuFlex?
• Hvordan oplever klinikere brugervenlighed, funktionalitet og grafik ved AmbuFlex?
Den kliniske kvalitet:
• Hvad er klinikernes og patienternes tilfredshed med sygdomsspecifikke PROM-skemaer?
• Hvordan vurderer klinikere anvendelighed og klinisk relevans af ambulatoriePROM
og telePROM?
Den patientoplevede kvalitet:
• Hvad er patienternes oplevelse med besvarelse af PROM-skemaet?
• Hvad er patienternes oplevelse og tilfredshed af ambulatoriePROM og telePROM?
• Har besvarelse af PROM betydning for patienternes hverdag og liv med kræft i øvrigt?
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I besvarelsen af evalueringens undersøgelsesspørgsmål anvendes erfaringer og perspektiver fra både ledere, klinikere og patienter. Potentielle resultater af PROM undersøges i evalueringen med udgangspunkt i de oplevede resultater og er således ikke baseret på klinisk
målbare resultater. Det ligger uden for evalueringens formål at vurdere om PROM, isoleret
set, medfører de ønskede helbredsmæssige effekt for kræftpatienter.
Evalueringen blev gennemført i efteråret 2015. På det tidspunkt havde de ti hospitalsafdelinger i projektet afprøvet PROM mellem 10 og 19 måneder. Da to afdelinger har været i
gang med projektet i mindre end et år, kan det ikke forventes, at modellen er fuldt implementeret, hvorfor potentielle resultater ej heller er nået. Evalueringens resultater skal vurderes
med dette forbehold.

4.2

METODER TIL DATAINDSAMLING

I evalueringsdesignet gøres brug af såvel kvantitative som kvalitative metoder. Evalueringen
baseres på et omfattende datamateriale, som består af ti forskellige datakilder:

1) Litteraturgennemgang af systematiske reviews og randomiserede studier
2) Dataudtræk fra AmbuFlex (n=2.087 patienter)
3) Spørgeskemaundersøgelse blandt klinikere (ambulatoriePROM n=117, telePROM
n=44)
4) Spørgeskemaundersøgelse blandt patienter (lungekræft n=303, prostatakræft n=235)
5) Stikprøveundersøgelse blandt lungekræftpatienter i ambulatoriePROM (n=100)
6) Logbog fra supportfunktion (n=105)
7) Evalueringsworkshops for projekttovholdere (n=10).
Kvalitativ undersøgelse på fem caseafdelinger
8) Observation i ambulatoriet (n=5)
9) Interviews med ledere, læger og sygeplejersker (n=21)
10) Fokusgruppeinterviews med patienter i ambulant forløb på afdelingen (n=21).

I det følgende præsenteres de datakilder, der er anvendt i evalueringen, herunder formål,
metode og fremgangsmåde. Repræsentativiteten og validitet af de specifikke data og dataindsamlingsmetoder vurderes. For en oversigt over datakilder henvises til Tabel 2.
4.2.1

LITTERATURGENNEMGANG

Forud for projektets opstart i 2013 gennemførte Kræftens Bekæmpelse en systematisk litteraturgennemgang. Formålet var at kortlægge eksisterende viden om effekten af at anvende
PROM systematisk i klinisk praksis på kræftområdet. Gennemgangen af den videnskabelige
litteratur blev opdateret forud for evalueringens start i sommeren 2015. Resultaterne fra litteraturgennemgangen er anvendt i udviklingen af modellen for klinisk anvendelse af PROM
og i forbindelse med evalueringen i udviklingen af redskaber og metoder til dataindsamling
samt opstilling af forandringsteorier.
Der blev foretaget en systematisk litteratursøgning med fokus på systematiske reviews og
randomiserede studier, der undersøger effekten af klinisk anvendelse af PROM inden for
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onkologien. Litteraturgennemgangen resulterede i ni centrale kilder bestående af fire systematiske reviews og fem randomiserede studier. En gennemgang på tværs af de centrale
kilder resulterede i følgende fire centrale temaer, som synes at kunne dokumentere en effekt
af anvendelse af PROM:

•
•
•
•

Forbedret læge-patient-kommunikation
Forbedret patienttilfredshed
Forbedret symptom- og bivirkningskontrol
Øget fokus på følsomme og ellers oversete problemer.

Litteraturgennemgangen viser varierende resultater [13-22]. Overordnet synes der at være
sammenhæng mellem klinisk anvendelse af PROM og forbedret læge-patient-kommunikation [18-20], øget patienttilfredshed [13-17] og forbedret symptom- og bivirkningskontrol
[21,22]. Sidstnævnte er grundet det faktum, at klinikere sammenlignet med patienter generelt
undervurderer patienters symptomer og bivirkninger med en forskel på mellem 41 % og 74
% [22]. Der er nogen evidens for, at PROM øger fokus på følsomme og ellers oversete problemer [18], mens der er svag eller ingen evidens for, at klinisk anvendelse af PROM over
tid kan føre til ændringer i patientbehandling, forbedre patienters helbredsstatus og sundhedsadfærd eller betyde mindre brug af sundhedsvæsenets ydelser [13-16].
Det er dog vanskeligt at belyse effekten af rutinemæssig klinisk anvendelse af PROM, da
interventionen er kompleks. I flere af studierne øger designet i sig selv risikoen for bias. Det
gælder f.eks., når patienter randomiseres til enten intervention eller kontrol, mens klinikere
tilser patienter i både interventions- og kontrolgruppen. Endvidere varierer studierne betydeligt i størrelse, hvilke PROM-skemaer der er anvendt, og på hvilken måde skemaet er taget
i brug. Variationen i studierne afspejles ligeledes i forskningsformålet og tilgangen til, hvordan effekten af PROM undersøges og dokumenteres.
Endelig skal det understreges, at der ikke er identificeret studier, der undersøger effekten af
anvendelse af PROM som redskab til behovsstyret kontakt (telePROM). Resultatet af litteraturgennemgangen har derfor primært bidraget til udvikling, afprøvning og evaluering af
anvendelse af PROM i ambulante konsultationer (ambulatoriePROM).

Side | 32

TABEL 2: OVERSIGT OVER DATAGRUNDLAG
AmbulatoriePROM
Afdeling
Målgruppe
Dataopgørelse (AmbuFlex)

Spørgeskemaundersøgelse (klinikere)

Afdeling A
Lungekræft
647 patienter
333 kvinder
314 mænd
6 klinikere
3 læger
3 sygeplejersker

Spørgeskemaundersøgelse (patienter)

-

Spørgeskemaundersøgelse (stikprøve)

43 patienter

Logbog fra supportfunktionen*

Evalueringsworkshops

TelePROM

Afdeling B
Lungekræft
157 patienter
83 kvinder
74 mænd
11 klinikere
11 læger
0 sygeplejersker
18 patienter
7 baseline
11 opfølgning

Afdeling C
Lungekræft
125 patienter
68 kvinder
57 mænd
17 klinikere
6 læger
11 sygeplejersker
99 patienter
34 baseline
65 opfølgning

Afdeling D
Lungekræft
182 patienter
74 kvinder
108 mænd
18 klinikere
3 læger
15 sygeplejersker
97 patienter
50 baseline
47 opfølgning

Afdeling E
Lungekræft
206 patienter
108 kvinder
98 mænd
23 klinikere
5 læger
18 sygeplejersker
89 patienter
50 baseline
39 opfølgning

13 patienter

-

44 patienter

-

I alt

Afdeling F
Prostatakræft

Afdeling G
Prostatakræft

Afdeling H
Prostatakræft

Afdeling I
Prostatakræft

Afdeling J
Prostatakræft

Alle afdelinger

185 patienter

167 patienter

130 patienter

140 patienter

148 patienter

17 klinikere
0 læger
17 sygeplejersker

14 klinikere
2 læger
12 sygeplejersker

-

-

22 klinikere
9 læger
13 sygeplejersker
98 patienter
51 baseline
47 opfølgning

25 klinikere
19 læger
6 sygeplejersker
29 patienter
29 baseline
0 opfølgning

8 klinikere
3 læger
5 sygeplejersker
108 patienter
26 baseline
82 opfølgning

2.087 patienter
1.317 lunge
770 prostata
161 klinikere
61 læger
100 sygeplejersker
538 patienter
247 baseline
291 opfølgning

-

-

-

-

-

100 patienter

15 hændelser

3 hændelser

0 hændelser

2 hændelser

4 hændelser

5 hændelser

10 hændelser

11 hændelser

3 hændelser

20 hændelser

1 læge

1 læge

1 sygeplejersker

1 leder

2 læger

-

2 sygeplejersker

2 sygeplejersker

-

-

6 lægekonsultation

3 lægekonsultation
1 sygeplejersker-konsultation

-

2 skemahåndteringer

2 skemahåndteringer

-

-

1 leder
1 læge

-

-

-

1 leder
1 læge
2 sygeplejersker

-

-

2 ledere
1 læge
3 sygeplejersker

105 hændelser
16 sygeplejersker
18 sekretærer
67 patienter
4 pårørende
1 leder
4 læger
5 sygeplejersker
13 lægekonsultationer
1 sygeplejesamtaler
4 skemahåndteringer
6 ledere
5 læger

-

-

10 sygeplejersker

-

-

5 patienter

6 patienter

-

-

21 patienter
10 lunge
11 prostata

Observation

-

-

Interviews (ledere)
Interviews (læger)

-

-

4 lægekonsultation

1 leder
1 leder
1 læge
1 læge
2 sygeplejer3 sygeplejerInterviews (sygeplejersker)
sker
sker
7 patienter
3 patienter
Fokusgruppeinterviews
1 kvinde
2 kvinder
(patienter)
6 mænd
1 mand
* Antal hændelser fra supportfunktion, hvor afdelingen ikke er oplyst = 32 hændelser
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4.2.2

DATAOPGØRELSE FRA AMBUFLEX

Gennem projektperioden er der indsamlet PROM-data samt administrative data fra alle afdelinger til AmbuFlex-databasen. Udvalgte data er udtrukket fra databasen med det formål
at beskrive projektets målgruppe samt omfanget af brugen af PROM.
Data fra alle ti afdelinger er inkluderet, hvor i alt 2.087 patienter i projektperioden har besvaret minimum ét skema; herunder 1.317 lungekræftpatienter og 770 prostatakræftpatienter
(se Tabel 2). Data er trukket fra AmbuFlex-databasen for perioden 1. maj 2014 til 12. november 2015. Projektleder har via egen onlineadgang til databasen eksporteret relevante
data via csv-filer, som efterfølgende er behandlet i statistikprogrammet SAS.
Data er i evalueringen opgjort deskriptivt fordelt på sygdomsgruppe og på ambulatoriePROM
og telePROM. Følgende seks analyser er opgjort:

1) Demografisk sammensætning (alder og køn) af patienter, der har besvaret PROMskemaer
2) Antal besvarede PROM-skemaer
3) Antal besvarelser set af en kliniker
4) Antal minutter, patienter i gennemsnit er om at besvare PROM-skemaer
5) Antal patienter håndteret ved henholdsvis brevsvar, telefonkonsultation eller ambulant
konsultation (kun telePROM)
6) Årsag til, at patienter er booket til ambulant konsultation (kun telePROM).

Besvarelser af PROM er frasorteret i de tilfælde, hvor patienter har indtastet CPR-nummer
og derfor er registreret i databasen, men hvor ingen spørgsmål er besvaret i PROM-skemaet
(n=632). Observationer er frasorteret, såfremt CPR-nummeret er ugyldigt (n=7).
4.2.3

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT KLINIKERE

En spørgeskemaundersøgelse blandt klinikere på de ti projektafdelinger er gennemført med
det formål at undersøge læger og sygeplejerskers oplevelser og tilfredshed med den udviklede PROM-model, implementeringsprocessen og opnåede resultater. I alt har 161 klinikere
besvaret undersøgelsen; heraf 61 læger og 100 sygeplejersker (se Tabel 2).
Spørgeskemaet er konstrueret på baggrund af litteraturgennemgangen, pilotobservationer
og evalueringsworkshop for tovholdere på lungekræftafdelinger. Spørgsmålene er testet og
tilpasset på baggrund af kognitive interviews med én læge og én sygeplejerske, der anvender ambulatoriePROM, samt én sygeplejerske, der anvender telePROM. Det endelige spørgeskema består for begge versioner af 35 spørgsmål (for klinikere, der anvender telePROM,
er spørgeskemaet suppleret med yderligere 12 spørgsmål) under otte overordnede temaer:
baggrundsoplysninger, omfanget af brugen af PROM, vurdering af implementeringsprocessen, vurdering af projektets arbejdsgange, vurdering af den tekniske løsning AmbuFlex, vurdering af PROM-skemaet, opnåede resultater ved PROM, fordele og ulemper ved PROM.
Spørgeskemaet er opsat elektronisk i onlinemodulet SurveyXact, hvor link til besvarelse er
fremsendt til projekttovholdere eller leder på afdelingen. Projekttovholdere eller ledere har
udsendt link til undersøgelsen via mail til de læger og sygeplejersker, som de vurderede
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deltog i projektet. Svarperioden var én måned, og én rykker blev fremsendt efter cirka to
uger. Af Tabel 3 fremgår svarprocenter for spørgeskemaundersøgelsen.
TABEL 3: SVARPROCENT FOR SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT KLINIKERE
Profession
Afdeling A
Afdeling B
Afdeling C
Afdeling D
Afdeling E
Afdeling F
Afdeling G
Afdeling H
Afdeling I
Afdeling J

Læger
Sygeplejersker
Læger
Læger
Sygeplejersker
Læger
Sygeplejersker
Læger
Sygeplejersker
Læger
Sygeplejersker
Læger
Sygeplejersker
Læger
Sygeplejersker
Læger
Sygeplejersker
Læger
Sygeplejersker

Fremsendt (antal)

Besvaret (antal)

Svarprocent (%)

3
6
15
7
17

3
3
11
6
11

100 %
50 %
73 %
86 %
65 %

29

18

62 %

12
21
4
26
9
9
22
14
31
45
4
5

5
18
0
17
2
12
9
13
19
6
3
5

42 %
86 %
0%
65 %
22 %
75 %
41 %
93 %
61 %
13 %
75 %
100 %

Data er udtrukket fra SurveyXact og behandlet i statistikprogrammet SPSS. 47 besvarelser
er frasorteret, da det i spørgeskemaet er angivet, at PROM ikke anvendes. Data er opgjort
deskriptivt samlet, per afdeling og per faggruppe. Signifikante sammenhænge er undersøgt
og er angivet i rapporten ved p-værdier mindre end 0,05. Da strata er små, er eventuelle
sammenhænge tolket med forsigtighed.
Det er vanskeligt at vurdere undersøgelsens repræsentativitet grundet distributionsmetode.
Årsagen er, at der ved udsendelse ikke var opsat klare retningslinjer for, hvilke klinikere der
skulle modtage skemaet; det vil sige, om spørgeskemaet skulle fremsendes til alle afdelingens læger og sygeplejersker eller alene til kendte brugere af PROM. Projekttovholdere og
ledere har fremsendt skemaet forskelligt, hvorfor en i Tabel 3 lav svarprocent kan være udtryk for, at skemaet er fremsendt til klinikere, der ikke er kender til projektet og derfor ikke
har vurderet, at skemaet skulle besvares. En høj svarprocent kan modsat være udtryk for,
at skemaet er fremsendt til netop de klinikere, som anvender PROM.
Det vurderes, at spørgeskemaet til klinikere er dækkende for ambulatoriePROM, men at
spørgeskemaet kunne være målrettet telePROM bedre. Årsagen er, at de kilder, der er anvendt til at udvikle skemaet (litteraturgennemgang, pilotobservationer og evalueringsworkshop) primært afspejler udfordringer og virkninger ved ambulatoriePROM (det var i litteraturgennemgangen ikke muligt at afdække effekter af telePROM; pilotobservationer er udført på
én afdeling, der anvender ambulatoriePROM; og evalueringsworkshop for telePROM er først
afholdt efter, spørgeskemaet til klinikere er udsendt). Flere kognitive interviews kunne med
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fordel have været udført. I besvarelsen af spørgeskemaet har klinikere løbende haft mulighed for at angive kvalitative kommentarer, hvorfor udfordringer og virkninger ved telePROM,
der ikke er adresseret i skemaet, kunne afdækkes her.
Det vurderes, at validiteten af spørgeskemaundersøgelsen blandt klinikere – efter metoden
– er tilstrækkelig god til at undersøge læger og sygeplejerskers erfaringer og tilfredshed med
den udviklede model, implementeringsprocessen og opnåede resultater. Bedre vidensindsamling om telePROM samt bedre retningslinjer for fremsendelse af skemaet til klinikere ville
have øget validiteten.
4.2.4

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT PATIENTER

En spørgeskemaundersøgelse blandt patienter på syv ud af ti projektafdelinger er gennemført med det formål at undersøge patienters oplevelse og tilfredshed med forløbet på afdelingen før og efter implementering af projektet. I alt har 538 patienter besvaret de to målinger
(baseline og opfølgning); heraf har 247 patienter besvaret baseline og 291 patienter besvaret
opfølgningen (se Tabel 2).
Spørgeskemaet er konstrueret på baggrund af en litteraturgennemgang, identifikation af allerede validererede spørgeskemaer og fokusgruppeinterviews med otte patienter. I udviklingen af spørgeskemaet er spørgsmålene tilpasset på baggrund af kognitive interviews med
tre lungekræftpatienter og seks prostatakræftpatienter. Det endelige spørgeskema består af
30 spørgsmål. Opfølgningsskemaet til patienter i telePROM er suppleret med yderligere syv
spørgsmål omhandlende patienters kendskab til og oplevelse med at anvende PROM. Spørgeskemaet er opbygget om seks temaer, der omhandler: baggrundsoplysninger, vurdering
af behovsopfyldelse, kommunikation, sygdomsopfattelse, tryghed og tillid, tilfredshed i forbindelse med ambulant forløb på afdelingen.
Alle patienter i målgruppen for projektet har inden opstart fået udleveret et papirspørgeskema med svarkuvert af klinikere i ambulatoriet (baseline). Samme skema er udleveret til
patienter i målgruppen af en kliniker ved afslutning af projekt (opfølgning). Dataindsamlingsperioden har været forskellig fra afdeling til afdeling afhængig af patientflow, men har i gennemsnit varet en måned. Patienter i telePROM er tilsendt opfølgningsskemaet per brev, da
de grundet projektet ikke længere ses ambulant. Distributionsmetoden har betydet, at det
kun er muligt at udregne svarprocent for opfølgningsskemaet til patienter i telePROM (svarprocent 62 %).
Baselineskemaer er indtastet manuelt, mens opfølgningsskemaer er indscannet ved hjælp
af optisk tegn- og mærkegenkendelse (OCR/OMR). Data er efterfølgende behandlet i statistikprogrammet SPSS. Data er opgjort deskriptivt samlet og per sygdomsgruppe. De statistiske analyser viste ingen signifikante sammenhænge mellem baseline og opfølgning, hvorfor data ikke er præsenteret i evalueringsrapporten. Supplerende data fra opfølgningsskemaet til patienter i telePROM er derimod anvendt og opgjort deskriptivt. Af 129 besvarelser
om telePROM, er 18 frasorteret, da patienter angav ikke have hørt om PROM.
Det vurderes, at spørgeskemaet til patienter er dækkende for ambulatoriePROM, men at
spørgeskemaet med fordel kunne have været målrettet telePROM bedre. Årsagen er, at der
i den anvendte litteratur ikke er identificeret effekter af telePROM, hvorfor modellens virkninger ikke er tilstrækkelig belyst. Det vurderes, at validiteten af spørgeskemaundersøgelsen
blandt patienter er god, da en omfattende litteraturgennemgang og vidensafdækning blandt
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patienter er foretaget, ligesom spørgsmål løbende er testet på patienter og ændret indtil ikke
flere ændringer fremkom. Udvikling og validering af spørgeskemaet er dokumenteret som
praktikopgave af en studerende i Folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet.
En svaghed ved undersøgelsen er, at det ikke er muligt at vurdere repræsentativiteten af
undersøgelsens resultater. Årsagen er, at klinikere har udleveret skemaer til patienter i forbindelse med den ambulante konsultation, hvorfor det ikke er muligt at vide, om alle patienter
er blevet bedt om at besvare skemaet, og i så fald hvor mange der har afslået.
At der ikke kan identificeres signifikante forskelle mellem baseline og opfølgning er ikke overraskende. Årsagen er, at undersøgelsens overordnede formål (at undersøge patienttilfredshed før og efter implementering af PROM), er afhængig af mange andre faktorer end dem,
som PROM-projektet ifølge litteraturen påvirker (f.eks. forbedret læge-patient-kommunikation). Såfremt projektet var godt implementeret på alle afdelinger, kunne signifikante forskelle
mellem baseline og opfølgning potentielt set have været identificeret.
4.2.5

STIKPRØVEUNDERSØGELSE BLANDT LUNGEKRÆFTPATIENTER I AMBULATORIEPROM

En stikprøveundersøgelse blandt lungekræftpatienter er gennemført midtvejs i projektperioden med det formål at undersøge patienters oplevelse og tilfredshed med at besvare PROMspørgeskemaet elektronisk samt at anvende PROM i konsultationen med lægen eller sygeplejersken. I alt 100 patienter fra tre ud af syv afdelinger har besvaret undersøgelsen (se
Tabel 2).
Spørgeskemaet er konstrueret på baggrund af litteraturgennemgang, hvor et allerede udviklede og valideret spørgeskemaet til formålet er oversat fra engelsk til dansk. Spørgeskemaet
består af seks spørgsmål, der behandles under to temaer: elektronisk besvarelse af PROM
og patienters udbytte af at benytte PROM i konsultationen.
Spørgeskemaet er opsat i postkortformat og uddelt til patienter af en kliniker på afdelingen
efter en konsultation, såfremt PROM har været anvendt i konsultationen. Patienter har besvaret spørgeskemaet i ambulatoriet og afleveret det i en postkasse ved receptionen. Dataindsamlingsperioden har været forskellig fra afdeling til afdeling, men har i gennemsnit varet
to måneder. Distributionsmetoden betyder, at det ikke er muligt at udregne svarprocent. Data
er indtastet og behandlet i Excel. Data er opgjort deskriptivt for alle tre afdelinger, da strata
er for små til at undersøge forskelle.
Det er ikke intentionen at udføre en repræsentativ undersøgelse, men derimod at foretage
en hurtig evaluering af patienters tilfredshed og potentielle udbytte af deres deltagelse i ambulatoriePROM. På baggrund af undersøgelsens resultater har afdelingerne haft mulighed
for at tilpasse arbejdsgange i projektet. Resultaterne har bl.a. betydet, at klinikere fra en
afdeling er blevet mere opmærksomme på at vise patienter deres besvarelse på computerskærmen. Da undersøgelsen ikke kan forventes at være repræsentativ, fortolkes undersøgelsens resultater og konklusioner i rapporten derfor med forsigtighed.
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4.2.6

LOGBOG FRA SUPPORTFUNKTIONEN

Igennem projektperioden har projektlederen været ansvarlig for teknisk support og rådgivning til patienter, pårørende, læger, sygeplejersker og sekretærer på afdelingerne. Kontaktoplysninger på projektlederen er angivet på alt informationsmateriale til afdelinger og patienter i tilfælde af problemer. Såfremt flere samtidige og enslydende hændelser blev rapporteret, blev projektet tilpasset derefter.
I perioden 1. maj 2014 til 12. november 2015 har projektleder registreret alle henvendelser
vedrørende PROM. Kontaktmetoden har været e-mailkontakt, telefonopringning eller samtale ved besøg på afdelinger. I alt 105 personer har kontaktet projektleder; herunder 16 sygeplejersker, 18 sekretærer, 67 patienter og 4 pårørende (se Tabel 2). Data er indtastet og
behandlet i Excel, og analyser er opgjort deskriptivt samlet per afdeling og per informant.
Det vurderes, at typen af registrerede hændelser giver et retvisende billede af de mest almindelige problemer, der har været i projektperioden. Antallet af registrerede hændelser vurderes dog ikke at være retvisende for omfanget af problemer, da patienter også har haft
mulighed for at kontakte det behandlende ambulatorie. Disse kontakter er ikke registreret.
Det har desuden været vanskeligt for projektlederen at vurdere, hvornår en kontakt var udtryk for en ”hændelse”, og hvornår en kontakt var udtryk for en almindelig tilpasning/udvikling
af projektet. Visse hændelser er derfor ikke registreret.
4.2.7

EVALUERINGSWORKSHOPS BLANDT PROJEKTTOVHOLDERE

I slutningen af projektperioden er tretimers workshops afholdt med det formål at evaluere
projektet. Ti tovholdere fra syv afdelinger har deltaget i workshops, herunder seks tovholdere
for lungekræft og fire tovholdere for prostatakræft (se Tabel 2). En afdeling deltog ikke grundet afbud, mens to afdelinger, der anvender ambulatoriePROM for prostatakræftpatienter,
ikke blev inviteret, da det blev vurderet, at de adskilte sig fra lungekræftrelaterede problematikker til at indgå i drøftelserne om ambulatoriePROM.
Temaer til workshop er: status for projekt, afdelingers beskrivelse af udfordringer og opnåede
resultater, fælles opsamling og anbefalinger. Et fyldigt referat er udarbejdet og fremsendt til
workshoppens deltagere. Resultater fra workshops er analyseret på tilsvarende vis som øvrige kvalitative data, der præsenteres i det følgende afsnit 4.2.8. Vurdering af resultater præsenteres ligeledes i det følgende afsnit.
4.2.8

KVALITATIV UNDERSØGELSE PÅ FEM CASEAFDELINGER

Casestudier er udført i forbindelse med todages besøg på fem udvalgte afdelinger, heraf tre
for ambulatoriePROM og to for telePROM. Formålet er at undersøge, hvordan PROM anvendes i kontakten med patienten samt oplevelser og udfordringer i relation til arbejdsgange,
PROM-skema og teknologi i den udviklede model, implementeringsprocessen og opnåede
resultater på afdelingerne.
Den kvalitative undersøgelse på afdelingerne bestod af observationer af arbejdsgange i ambulatoriePROM og telePROM, 21 kvalitative interviews med ledere, læger og sygeplejersker
samt fire fokusgruppeinterviews med kræftpatienter i ambulant forløb på afdelingen. De kvalitative data blev indsamlet i perioden september til oktober 2015.
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De fem afdelinger er udvalgt ud fra princippet om maksimal variation. Minimum to afdelinger
fra henholdsvis ambulatoriePROM og telePROM blev udvalgt, hvor afdelingerne varierede i
geografisk placering, engagement og implementeringsgrad. Projektlederen lavede denne
vurdering, mens evalueringskonsulenten gennemførte den kvalitative undersøgelse på caseafdelingerne. Arbejdsdelingen mellem projektleder og evalueringskonsulent blev foretaget
for at minimere bias, da projektleder var for involveret i projektet og implementeringsprocessen til at kunne se bort fra egen forforståelse.
Rækkefølgen for, hvornår de forskellige dataindsamlingsaktiviteter blev gennemført undervejs i besøget, er tilpasset arbejdsgangene på den enkelte afdeling, og besøget er tilrettelagt
i samarbejde med projekttovholder på afdelingen.
Tilgangen til indsamling, bearbejdning og analyse af kvalitative data har betydet, at den indledende forståelse af problemstillingen er blevet modificeret og udvidet, efterhånden som
processen har produceret nye spørgsmål og indsigter.
Referat fra workshops, observationsnoter samt transskriberede interviews fra ledere, læger,
sygeplejersker og patienter (i det følgende ”kvalitative data”) er analyseret ud fra Malteruds
tilgang om systematisk tekstkondensering [23]. Systematisk tekstkondensering anvendes for
at sikre stringent og struktureret analyse af kvalitative data. Tekstbehandlingsprogrammet
Word er benyttet til at systematisere og skabe overblik over data. Systematisk tekstkondensering bygger på fire trin:
Trin 1 – Fra kaos til tematisering: Kvalitative data er gennemlæst flere gange for at skabe et
helhedsindtryk af data og for at konstruere en umiddelbar oversigt over temaer. Trin 2 – Fra
temaer til koder: Observationer og udsagn, der havde relevans inden for de forskellige temaer, blev udvalgt og kategoriseret. Kategoriseringen tog udgangspunkt i de oprindelige temaer, men det viste sig hensigtsmæssigt at slå koder sammen, oprette nye og slette andre.
Trin 3 – Fra kode til mening: Observationer og udsagn inden for hver kategori blev placeret
i grupper, så meningen blev systematiseret yderligere. Ved en efterfølgende gennemlæsning
af koder og subgrupper blev det klart, at nogle kunne lægges sammen, da de overlappede
hinanden. Således endte det med 26 koder inden for syv temaer (se bilag 7 for en detaljeret
oversigt over endelig inddeling i koder). Trin 4 – Fra mening til sammenfatning: Med udgangspunkt i observationer og udsagn er indholdsbeskrivelser sammenfattet, som kunne
beskrive problemstillingerne. En rekontekstualisering af materialet blev foretaget ved at
holde indholdsbeskrivelserne op mod den sammenhæng, de var taget ud fra. Det skete for
at sikre, at indholdsbeskrivelserne var loyale mod det observerede og informanternes udsagn. Observationer og citater, der beskrev teksten bedst muligt, blev udvalgt.
I de følgende afsnit beskrives de enkelte metoder separat. En samlet vurdering af analyse
af kvalitative data beskrives til slut i afsnittet.
Observation
Formålet med observationerne var at undersøge, hvordan PROM anvendes af læger og sygeplejersker i kontakten med patienten samt arbejdsgange i projektet. Der er foretaget observation på baggrund af deltagelse ved 15 lægekonsultationer og to sygeplejesamtaler (ambulatoriePROM) og fire telefonkonsultationer (telePROM) (se Tabel 2). Derudover er foretaget observation i ambulatoriet og samtaler uden for konsultation med sygeplejersker, sekretærer og patienter. Observationerne varede i gennemsnit fem timer per afdeling.
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Fokuspunkter for observationerne er defineret på baggrund af pilotobservationer, arbejdsgangsbeskrivelser, evalueringsworkshops og input fra projektlederne. Fokuspunkter var: klinikernes forberedelse, kommunikationen mellem kliniker og patient og pårørende, klinikeres
brug af PROM, sygplejerskers håndtering af patienter i AmbuFlex (telePROM). Observationsnoter er foretaget undervejs og efter observation den samme dag. Noter fra observationer er renskrevet i Word og analyseret med øvrige kvalitative data.
Kvalitative interviews med ledere, læger og sygeplejersker
Formålet med interviews er at undersøge ledere, læger og sygeplejerskers oplevelser og
tilfredshed med at anvende PROM i ambulante forløb. I alt er gennemført seks enkelt-interviews med ledere, fem enkelt-interviews med læger (heraf tre tovholdere) og fire gruppeinterviews med ti sygeplejersker (heraf syv tovholdere), (se Tabel 2). Interviews med ledere
varede i gennemsnit 30 minutter, mens interviews med læger og sygeplejersker i gennemsnit
varede en time. Klinikere er udvalgt grundet deres erfaring med brugen af AmbuFlex, ligesom der er gjort bestræbelser på, at det er de samme personer som interviewes, som også
er observeret i ambulatoriet.
Interviewene er semistrukturerede, og interviewer har anvendt interviewguide samt udprint
af AmbuFlex-oversigten (se bilag 3). Temaer og spørgsmål i interviewguiden er udarbejdet
på baggrund af pilotobservationer, arbejdsgangsbeskrivelser, evalueringsworkshops, spørgeskemaundersøgelse fra klinikere og input fra projektleder. Temaerne i interviewguiden til
ledere er: opstartsfasen, implementeringsprocessen, virkninger og opnåede resultater ved
at anvende PROM, sammenhæng med strategi og visioner, vurdering af projektets fremadrettede potentiale (se bilag 6). Temaerne i interviewguiden til klinikere er: opstartsfasen, implementeringsprocessen, inddragelse af patienter i projektet, konsultation/kontakt med patienter, den tekniske løsning, PROM-skemaet, oplevede resultater hos patienter, virkning/effekt af at anvende PROM, holdningen til projekt, vurdering af projektets fremadrettede potentiale. Særligt for telePROM blev følgende temaer undersøgt: visitation og håndtering af
skemaer, behovsstyret kontakt, anvendelse af PROM ved telefonkonsultationer, herunder
afslutning til praktiserende læge (se bilag 6).
Interviews er afholdt i lokaler tilknyttet hospitalet eller afdelingen. Interviews er optaget på
diktafon og transskriberet ud fra en transskriberingsguide af fire studentermedhjælpere. Software til transskribering ”F4” er anvendt. Alle udskrifter er gennemgået af interviewer for at
sikre validiteten af data og korrekt transskribering.
Samlet for både observation af og interviews med klinikere er, at informanter er udvalgt på
baggrund af deres erfaring med projektet. Udvælgelsen af informanter har betydet, at det
ofte har været motiverede og dedikerede klinikere, som er observeret og interviewet. Disse
klinikere er givetvis mindre negative over for projektet, men er samtidig bedre i stand til at
vurdere drivkræfter og barrierer for succesfuld implementering samt potentielle resultater af
projektet. Omvendt er afdelingerne udvalgt for at sikre størst mulig variation (geografisk placering, engagement og implementeringsgrad), hvilket må medføre, at kritiske oplevelser med
projektet er identificeret. Udvælgelsen af ledere vurderes at være repræsentativ.
Fokusgruppeinterviews med patienter
Formålet med fokusgruppeinterviews er at undersøge patienters oplevelser og tilfredshed
med at anvende PROM i det ambulante kræftforløb. Fire fokusgruppeinterviews blev afholdt
med i alt 21 kræftpatienter; henholdsvis 10 lungekræftpatienter (ambulatoriePROM) og 11
prostatakræftpatienter (telePROM) (se Tabel 2). Interviewene varede i gennemsnit to timer.

Side | 40

Interviewene er semistrukturerede, og interviewer har anvendt interviewguide samt udprint
af AmbuFlex-oversigten (se bilag 3), udprint af PROM-skema (se bilag 2) og patientinformationsmateriale. Temaer og spørgsmål i interviewguiden er udarbejdet på baggrund af litteraturgennemgang, patientinformationsmateriale, pilotobservationer, arbejdsgangsbeskrivelser, evalueringsworkshop, spørgeskemaundersøgelse blandt patienter og input fra projektleder.
Patienter fra tre afdelinger er rekrutteret via telefonisk henvendelse fra Kræftens Bekæmpelse, efter mundtligt samtykke fra patienten er indhentet af projekttovholderen. Patienter fra
én afdeling er rekrutteret ved udsendelse af skriftlig invitation til fokusgruppeinterview til patienter i målgruppen.
To interviews er afholdt i lokaler tilknyttet hospitalet eller afdelingen, mens to interviews er
afholdt hos Kræftens Bekæmpelses lokale kræftrådgivning. Interviews er optaget på diktafon
og transskriberet ud fra en transskriberingsguide af fire studentermedhjælpere. Software til
transskribering ”F4” er anvendt. Alle udskrifter er gennemgået af interviewer for at sikre validiteten af data og korrekt transskribering.
Patienter er udvalgt efter ”convenience sampling”, det vil sige ud fra hvem, det er muligt at
få til at deltage [23]. En styrke ved udvælgelsen af patienter er, at patienterne kommer fra
afdelinger, hvor PROM er implementeret med varierende grad af succes. Variationen sikrer
repræsentation af de forskellige typer udfordringer, der har været i projektet. En ulempe er,
at patienterne alle har haft et godt helbred og overvejende har haft positive forløb. Der har
således været en underrepræsentation af patienter med dårligt helbred og komplicerede forløb. De deltagende patienter repræsenterer i højere grad personer, som har haft et godt
forløb med PROM, da det kan forventes, at patienter, der har haft dårlige oplevelser med
PROM, ikke har ønsket at deltage.
4.2.9

OVERVEJELSER OM METODEDESIGN

Samlet set vurderes evalueringen at være baseret på et velfunderet datagrundlag og grundig
dataanalyse. Evalueringsdesignet kombinerer såvel kvalitative som kvantitative metoder til
at indhente viden om den praktiske anvendelse af PROM på afdelingerne. Designet er baseret på metodetriangulering [24], hvor flere datakilder anvendes, for at give en mere detaljeret og valid beskrivelse af erfaringer med PROM på projektafdelingerne.
Derudover gøres brug af dataintegration [25], hvor klinikere, der har deltaget i interviews,
samtidig har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen blandt klinikere, workshops og observationer. De kvalitative og kvantitative datasæt er derigennem direkte forbundet. Der er anvendt metodeintegration i et sekventielt design, hvor resultaterne fra én metode anvendes
som udgangspunkt for den følgende [25]. For eksempel er resultaterne fra workshopperne
anvendt til at udarbejde spørgsmålene i spørgeskemaundersøgelsen blandt klinikere, og resultater fra observationer er anvendt til at formulere interviewguides. Både dataintegration
og metodeintegration er med til at øge validiteten af datakilder, som evalueringen baserer
sig på. Omvendt er der også et bias forbundet med metoden, da data indsamlet på de fem
caseafdelinger i højere grad er repræsenteret end de øvrige.
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5.

MÅLGRUPPEN FOR PROJEKTET

2.087 kræftpatienter har deltaget i projektet – heraf 1.317 lungekræftpatienter og 770 prostatakræftpatienter. I det følgende præsenteres en analyse af patientmålgruppen. Størrelsen
og karakteristika ved målgruppen beskrives, og årsager til ikke-deltagelse diskuteres.

Datakilder til analyse af målgruppen:
• Dataudtræk fra AmbuFlex (n=2.087 patienter)
• Spørgeskemaundersøgelse blandt klinikere (n=161)
• Observation i ambulatoriet på caseafdelinger (n=5).

5.1

MÅLGRUPPEN LUNGEKRÆFTPATIENTER

Hvert år diagnosticeres 4.400 mænd og kvinder med lungekræft, mens omkring 3.600 danskere årligt dør af sygdommen [26,27]. Sygdommen kræver i mange tilfælde livslang behandling og opfølgning. Symptombyrden er stor med smerter, åndenød og forringet livskvalitet til følge. Undersøgelse viser, at lungekræftpatienter har lavere livskvalitet og oplever
flere sygdomsspecifikke problemer som åndenød og søvnbesvær sammenlignet med kræftpatienter i øvrigt [3]. På trods af hurtigere udredning og forbedrede behandlingsmuligheder
overlever få procent af patienter med en lungekræftdiagnose i fem år [26,27].
5.1.1

INKLUSIONS- OG EKSKLUSIONSKRITERIER

Målgruppen for projektet er beskrevet ved en række inklusions- og eksklusionskriterier, som
fremgår af nedenstående Tabel 4.
TABEL 4: INKLUSIONS- OG EKSKLUSIONSKRITERIER FOR LUNGEKRÆFTPATIENTER
Lungekræft

AmbulatoriePROM

Inklusionskriterier

•
•
•

Alle patienter i kemobehandling
Alle patienter i stråleterapibehandling
Alle patienter i opfølgningsforløb efter behandling (operation, kemo- eller strålebehandling).

Eksklusionskriterier

•
•
•
•

Ønsker ikke at deltage
Har ikke adgang til computer med internet og kan ikke anvende tablet
Forstår og/eller taler ikke dansk
Er for syg til at deltage (klinisk vurdering).

5.1.2

BESKRIVELSE AF MÅLGRUPPEN

Tabel 5 viser oversigt over inkluderede lungekræftpatienter i perioden fra den første afdeling
startede den 28. april 2014 til den 12. november 2015, som er skæringsdato for udtræk.
Figur 3 viser oversigt over antal månedsvise besvarede skemaer i samme periode.
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TABEL 5: OVERSIGT OVER INKLUDEREDE LUNGEKRÆFTPATIENTER FORDELT PÅ AFDELING*
Afdeling A

Afdeling B

Afdeling C

Afdeling D

Afdeling E

Total

Dato for opstart

28.04.2014

28.08.2014

15.09.2014

22.10.2014

05.01.2015

-

Igangværende måneder

19 måneder

15 måneder

14 måneder

13 måneder

10 måneder

-

AmbulatoriePROM

AmbulatoriePROM

AmbulatoriePROM

AmbulatoriePROM

AmbulatoriePROM

-

Antal patienter

647

100 %

157

100 %

125

100 %

182

100 %

206

100 %

1.317

100 %

Køn (kvinde)

333

51 %

83

53 %

68

54 %

74

41 %

108

52 %

666

51 %

Køn (mand)

314

49 %

74

47 %

57

46 %

108

59 %

98

48 %

651

49 %

Alder (gennemsnit)

66,6

[57,1;76,0]

68,4

[59,2;77,5]

65,6

[57,1;74,1]

66,5

[58,0;75,0]

65,6

[56,5;74,6]

66,5

[57,4;75,7]

Alder (kvinde)

65,6

[55,9;75,3]

66,6

[56,9;76,2]

64,7

[56,5;72,9]

64,0

[55,2;72,7]

63,6

[55,1;72,2]

65,1

[55,9;74,4]

Alder (mand)

67,6

[58,5;76,7]

70,4

[62,3;78,5]

66,6

[57,8;75,4]

68,3

[60,4;76,2]

67,7

[58,5;76,9]

68,0

[59,2;76,8]

1 skema

647

27 %

157

60 %

125

46 %

182

19 %

206

39 %

1.317

30 %

2 skemaer

411

17 %

64

24 %

58

21 %

156

17 %

113

21 %

802

18 %

3 skemaer

316

13 %

29

11 %

34

13 %

137

15 %

67

13 %

583

13 %

4 skemaer

240

10 %

12

5%

26

10 %

117

13 %

45

8%

440

10 %

5 skemaer

183

8%

4

2%

19

7%

90

10 %

34

6%

330

8%

6 skemaer

142

6%

0

0%

10

4%

72

8%

26

5%

250

6%

7 skemaer

97

4%

0

0%

6

2%

53

6%

16

3%

172

4%

8 skemaer

80

3%

0

0%

2

1%

44

5%

11

2%

137

3%

PROM-model
Patienter (antal)

Alder (år)

Besvarede skemaer (antal)

9 skemaer

66

3%

0

0%

1

0%

32

3%

7

1%

106

2%

10+ skemaer (maks. 24)

215

9%

0

0%

8

3%

83

9%

17

3%

323

7%

2.397

100 %

266

100 %

289

100 %

966

100 %

542

100 %

4.460

100 %

Skemaer i alt
* Kilde: Dataudtræk fra AmbuFlex
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FIGUR 3: OVERSIGT OVER ANTAL MÅNEDSVISE BESVAREDE SKEMAER: LUNGEKRÆFT*
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Afdeling E

* Kilde: Dataudtræk fra AmbuFlex
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Af Tabel 5 fremgår det, at i alt 1.317 lungekræftpatienter er inkluderet i projektet. Med de i
projektet tilgængelige data har det ikke været muligt at vurdere hvor mange patienter i den
faktiske målgruppe, som er ekskluderet. I alt er 4.460 PROM-skemaer besvaret i perioden
for dataopgørelse. Patienter har besvaret mellem ét og op til 24 skemaer igennem forløbet.
Kønsfordelingen er nogenlunde ens, mens kvinder i gennemsnit er to år yngre end mænd
på tidspunktet for besvarelsen af PROM-skemaet.
Figur 3 illustrerer antal besvarede skemaer (månedsvis) for de fem afdelinger. For afdeling
A har der igennem hele projektperioden været et højt antal besvarelser, mens afdeling B og
C har haft et lavt, men konstant antal besvarelser. Antal besvarede skemaer for afdeling D
har været stigende igennem projektperioden, mens afdeling E har haft et faldende antal besvarelser med en enkelt stigning omkring august og september 2015.
5.1.3

ÅRSAGER TIL IKKE-DELTAGELSE

Der har i projektet ikke været krav om at registrere årsagen til, at patienter ikke deltager. I
spørgeskemaundersøgelsen blandt klinikere er der spurgt til mulige årsager til, at patienter
ikke indgår i projektet (se Figur 4).
FIGUR 4: KLINIKERES VURDERING AF ÅRSAGER TIL PATIENTERS IKKE-DELTAGELSE*
Dårlige IT-kundskaber (n=52)

60%

Ingen computeradgang (n=51)

49%

Glemt at besvare (n=51)

Dårligt syn (n=51)
Kognition (klinisk vurdering) (n=52)

10%
8%

Uddannelsesniveau (klinisk vurdering) (n=52) 2%

I høj grad

33%

19%

4%
8% 4%

29%

15%

2%

33%

12% 4%

37%

37%

16%

4%

31%

39%

18%

2%

31%
17%

I nogen grad

6% 4%

33%

33%

18%
6%

19%

31%

21%

Ej modtaget information (n=49)

17%

40%

24%

Dårlige læsefærdigheder (n=52)

14% 2%6%

48%

17%

Dårlige dansk-kundskaber (n=51)

12% 4% 2%

45%

25%

Sygdommens alvorlighed (n=52)

8% 2%

33%

33%

Ønsker ikke at deltage (n=52)

Helbredstilstand (klinisk vurdering) (n=52)

31%

38%
35%

I mindre grad

17%
38%

Slet ikke

6%
8%

Ved ikke

* Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt klinikere

Klinikere vurderer i høj eller nogen grad, at det er udfordringer relateret til elektronisk besvarelse af PROM-skemaet, som er årsag til, at patienter ikke deltager i projektet. Klinikere vur-
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derer i mindre grad, at det er deres egen screening og vurdering af patientens evne (kognitivt, helbredsmæssigt og uddannelsesmæssigt) til at deltage, som er årsagen. Det er sandsynligt, at der er en social skævhed i, hvilke patienter der besvarer skemaer, således at det
er de mest ressourcestærke patienter, der evner at deltage.

5.2

MÅLGRUPPEN PROSTATAKRÆFTPATIENTER

Prostatakræft rammer hvert år cirka 4.300 danske mænd, og sygdommen udgør årligt omkring 15 % af al kræftdødelighed blandt mænd, hvorfor overdødeligheden i forhold til jævnaldrene mænd er 59 % de første fem år efter diagnose [27,28]. Kræftens Bekæmpelses
barometerundersøgelse viser, at personer med prostatakræft er dem, der har den bedste
livskvalitet og den laveste symptombyrde på tidspunktet to til to et halvt år efter kræftdiagnosen sammenlignet med kræftpatienter i øvrigt [2]. Den relativt lavere sygdomsbyrde åbner
muligheder for, at patienter kan blive mere selvhjulpne, end tilfældet er i dag.
5.2.1

INKLUSIONS- OG EKSKLUSIONSKRITERIER

Målgruppen for projektet er beskrevet ved en række inklusions- og eksklusionskriterier, som
fremgår af nedenstående Tabel 6.
TABEL 6: INKLUSIONS- OG EKSKLUSIONSKRITERIER FOR PROSTATAKRÆFTPATIENTER
Prostatakræft

AmbulatoriePROM

•
Inklusionskriterier

•

•
•
Eksklusionskriterier

5.2.2

•
•

TelePROM

Alle patienter opereret for prostatakræft
Alle patienter i strålebehandling
for prostatakræft.

•

Alle patienter opereret for prostatakræft

Ønsker ikke at deltage
Har ikke adgang til computer
med internet og kan ikke anvende tablet
Forstår og taler ikke dansk
Biokemisk recidiv målt ved
PSA> 0,1 ng/ml (tilbagefald af
sygdom).

•
•
•

Ønsker ikke at deltage
Forstår og/eller taler ikke dansk
Biokemisk recidiv målt ved
PSA>0,1 ng/ml (tilbagefald af
sygdom).

BESKRIVELSE AF MÅLGRUPPEN

Tabel 7 viser oversigt over inkluderede prostatakræftpatienter i perioden, fra den første afdeling startede op 1. august 2014 til den 12. november 2015, som er skæringsdato for dataudtræk. Figur 5 viser oversigt over antal månedsvise besvarede skemaer i samme periode.
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TABEL 7: OVERSIGT OVER INKLUDEREDE PROSTATAKRÆFTPATIENTER*
Afdeling F

Afdeling G

Afdeling H

Afdeling I

Afdeling J

Total

Dato for opstart

11.08.2014

29.09.2014

20.10.2014

04.11.2014

21.01.2015

-

Igangværende måneder

15 måneder

14 måneder

13 måneder

12 måneder

10 måneder

-

AmbulatoriePROM

TelePROM

TelePROM

AmbulatoriePROM

TelePROM

PROM-model
Patienter (antal) og alder (år)
Antal patienter

185

-

167

-

130

-

140

-

148

-

770

-

Alder (gennemsnit)

68,7

[51,0;89,0]

66,2

[48,0;88,0]

64,1

[47,0;76,0]

65,1

[49,0;76,0]

64,1

[44,0;75,0]

65,9

[44,0;89,0]

Besvarede skemaer (antal)
1 skema

185

75 %

167

61 %

130

58 %

140

73 %

148

65 %

770

66 %

2 skemaer

46

19 %

76

28 %

69

31 %

41

21 %

66

29 %

298

26 %

3 skemaer

14

6%

26

10 %

20

9%

9

5%

11

5%

80

7%

4 skemaer

1

0%

3

1%

3

1%

1

1%

1

0%

9

1%

5 skemaer

1

0%

0

0%

1

0%

0

0%

0

0%

2

0%

247

100 %

272

100 %

223

100 %

191

100 %

226

100 %

1.159

100 %

Skemaer i alt
* Kilde: Dataudtræk fra AmbuFlex
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FIGUR 5: OVERSIGT OVER ANTAL MÅNEDSVISE BESVAREDE SKEMAER: PROSTATAKRÆFT*
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* Kilde: Dataudtræk fra AmbuFlex
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Tabel 7 viser, at 770 prostatakræftpatienter er inkluderet i projektet. Det har ikke været muligt
at vurdere, hvor mange patienter i den faktiske målgruppe som er ekskluderet. I alt 1.159
skemaer er besvaret i perioden for dataopgørelsen. Patienter har besvaret mellem ét og fem
skemaer igennem forløbet. Muligheden for at besvare mange skemaer er begrænset, da
mange patienter afsluttes til opfølgning hos den praktiserende læge efter ét år. Den gennemsnitlige alder ved tidspunktet for besvarelsen af PROM-skemaet er knap 66 år.
Figur 5 viser en stigning i antal besvarede skemaer igennem projektperioden for afdelinger,
der anvender telePROM (afdeling G, H, J), mens der ses en faldende tendens for afdelinger,
der anvender ambulatoriePROM (afdeling F og I).
5.2.3

ÅRSAGER TIL IKKE-DELTAGELSE

Der har i projektet ikke været krav om at registrere årsagen til, at patienter ikke deltager. I
spørgeskemaundersøgelsen blandt klinikere er der spurgt til mulige årsager til, at patienter
ikke indgår i projektet (se Figur 6).
FIGUR 6: KLINIKERES VURDERING AF ÅRSAGER TIL PATIENTERS IKKE-DELTAGELSE*

Dårlige IT-kundskaber (n=37)

32%

Glemt at besvare (n=37)

35%

19%

Ingen computeradgang (n=37)

49%

30%

35%

Ønsker ikke at deltage (n=37)

16%

35%

Ej modtaget information (n=37)

16%

35%

Dårlige dansk-kundskaber (n=36)

17%

Dårlige læsefærdigheder (n=37)

11%

Sygdommens alvorlighed (n=37)

11%

Kognitition (klinisk vurdering) (n=37)
Uddannelsesniveau (klinisk vurdering) (n=36)
Dårligt syn (n=37)

I høj grad

19%

16%
8%
14%

I nogen grad

14%

I mindre grad

16%

11%

6%

19%
24%
22%
27%

Slet ikke

16%

8%

14%

31%
32%

27%

19%
19%

19%

30%

27%
24%

16%

27%
19%

22%

14% 3%

22%

28%

19%

Helbredstilstand (klinisk vurdering) (n=37)

11%

11%
22%
5%
19%
11%

24%
24%
35%
31%
35%

Ved ikke

* Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt klinikere

Klinikere vurderer i høj eller nogen grad, at patienter glemmer at besvare PROM-skemaet,
og at det er udfordringer relateret til elektronisk besvarelse af skemaet, som er årsag til, at
patienter fravælger at deltage i projektet. Klinikere vurderer, at det mindst er patienters syn
samt deres egen screening og vurdering af patientens evne (kognitivt, helbredsmæssigt og
uddannelsesmæssigt) til at deltage, som er årsagen.
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DEN ORGANISATORISKE KVALITET
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6.

DEN ORGANISATORISKE KVALITET

I dette afsnit præsenteres projektets organisatoriske kvalitet. Formålet med afsnittet er at
besvare evalueringens undersøgelsesspørgsmål vedrørende klinikeres tilfredshed med implementeringsprocessen og projektet generelt, klinikeres vurdering af projektets påvirkning
af arbejdsgange samt klinikere og lederes vurdering af, hvilke drivkræfter og barrierer der
har haft betydning for optimal implementering. Resultater præsenteres med udgangspunkt i
ambulatorie- og telePROM. Slutteligt vurderes omkostningsmæssige gevinster ved telePROM.

Datakilder til beskrivelse af den organisatoriske kvalitet:
• Dataudtræk fra AmbuFlex (n=2.087 patienter)
• Spørgeskemaundersøgelse blandt klinikere (ambulatoriePROM n=117, telePROM
n=44)
• Evalueringsworkshops for projekttovholdere (n=10)
• Observation i ambulatoriet (n=5)
• Interviews med ledere, læger og sygeplejersker (n=21).

6.1

DEN ORGANISATORISKE KVALITET AF AMBULATORIEPROM

Den organisatoriske kvalitet af ambulatoriePROM vurderes i det følgende. Først beskrives
de enkelte aktiviteter i implementeringsprocessen. Derefter vurderes, om de forventede resultater af implementeringen er opnået samt drivkræfter og barrierer for optimal implementering af PROM.
6.1.1

AKTIVITETER VED IMPLEMENTERING

Forberedende aktiviteter ved projektopstart er gennemført på alle syv afdelinger, der anvender ambulatoriePROM. Centrale aktiviteter er:
•
•
•
•
•
•

Udarbejdelse af patientinformation, arbejdsgangsbeskrivelser og AmbuFlex-vejledning
Opsætning af webplatform og tablets for besvarelse af PROM
Opsætning af AmbuFlex (herunder loginmetode)
Undervisning i brugen af AmbuFlex blandt læger og sygeplejersker
Engagere tovholdere blandt læger- og sygeplejersker
Løbende status om projektets fremdrift.

To ud af tre klinikere vurderer (67 %), at de er tilfredse med den information, de har fået om
projektet. 61 % af klinikerne er tilfredse med undervisning og vejledning i brugen af AmbuFlex, mens hjælp og støtte fra tovholdere og projektleder undervejs i projektet vurderes
positivt af 66 % af klinikerne (se Figur 7).
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FIGUR 7: I FORBINDELSE MED IMPLEMENTERING AF PROM, HVOR TILFREDS ELLER UTILFREDS ER DU MED:*

Information om projektet (n=69)
Undervisning i AmbuFlex (n=69)
Støtte og hjælp fra tovholder/projektleder (n=68)

Meget tilfreds
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Hverken/eller

26%
23%
26%
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41%
38%
40%

Meget utilfreds

20% 1%3% 9%
20%
19%

10%3% 6%
7% 3%4%

Ej relevant

* Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt klinikere

Projektet er undervejs tilpasset lokalt. PROM er anvendt som dialogstøtte i konsultationen
med både læger og sygeplejersker på fire afdelinger, mens PROM er anvendt ved lægekonsultationer på tre afdelinger. Tre afdelinger har valgt at anvende PROM alene ved lægekonsultationer, da ledelsen har ønsket at starte projektet op i mindre skala og efterfølgende
udvide til også at omfatte sygeplejersker, når erfaringsgrundlaget var større.
To ud af syv afdelinger har besluttet at afvikle muligheden for, at patienter kan besvare skemaet på tablet. Årsagen er tekniske udfordringer samt manglende ressourcer og ejerskab
blandt sekretærer og sygeplejersker (se kapitel 7).
6.1.2

PROJEKTET I PRAKSIS

I dette afsnit beskrives, hvordan ambulatoriePROM er implementeret og brugt i praksis på
de syv afdelinger. Følgende elementer vurderes:
1. Omfanget af brugen af PROM blandt klinikere
2. Integrationen af PROM i afdelingernes arbejdsgange (overordnet vurdering)
3. Integrationen af PROM i afdelingernes arbejdsgange (specifikke arbejdsgange).
Projektet er på især én afdeling implementeret med stor succes (i det følgende omtalt som
”Afdeling D”). I analysen af den organisatoriske kvalitet afviger Afdeling D således fra de
øvrige seks, som alle fortsat er i en tidlig fase af implementeringen. På disse seks afdelinger
er der behov for et øget fokus på implementering, så både klinikere og patienter i højere grad
anvender PROM. Afdeling D fungerer igennem rapportens analyser sandsynligvis som en
slags konfounder. Det betyder, at besvarelser fra Afdeling D med stor sandsynlighed vil
præge resultaterne positivt, da projektet er succesfuldt implementeret på afdelingen. Datamaterialet er dog for småt til at kunne undersøge eventuelle signifikante forskelle mellem
Afdeling D og de øvrige seks afdelinger.
Omfanget af brugen af PROM blandt klinikere
Over en periode på ni måneder er 4.898 PROM-skemaer for ambulatoriePROM besvaret (se
Tabel 5 og Tabel 7). På baggrund af logbogsregistreringer i AmbuFlex-databasen er det
undersøgt, om en besvarelse er set af en kliniker. Analysen viser, at gennemsnitligt halvdelen af besvarelserne ses af en læge eller sygeplejerske (se Figur 8). Der er betydelige forskelle mellem afdelinger, hvor 93 % af skemaer bliver set af Afdeling D, hvor PROM er bedst
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implementeret, mens mindre end hver tredje besvarelse er set af klinikere fra de øvrige seks
afdelinger.
FIGUR 8: ANTAL BESVARELSER, DER ER SET AF EN KLINIKER*

Afdeling D (n=870)

7%

93%

Afdeling C (n=243)

56%

Afdeling E (n=551)

44%

66%

Afdeling A (n=1.250)

34%

69%

Afdeling B (n=175)

31%

72%

Afdeling F (n=82)

28%

79%

Afdeling I (n=187)

21%

86%

Total (n=3.358)

14%

53%

47%

Besvarelse er IKKE set

Besvarelse er set

* Kilde: Dataudtræk fra AmbuFlex

Afdelingerne er forskellige i relation til bemanding af læger og sygeplejersker, andelen af
patienter i målgruppen og varigheden af projektet på afdelingen (se Tabel 5 og Tabel 7). Der
er imidlertid ingen sammenhæng mellem disse variationer og andelen af sete besvarelser.
De i Figur 8 observerede forskelle må primært bero på forskelle i implementering. Bemærk,
at ”total” for Figur 8 ikke svarer til det samlede antal besvarede PROM-skemaer (n=4.898),
da perioden for dataudtræk er forskellig.
I modsætning til analysen i Figur 8 viser spørgeskemaundersøgelsen blandt klinikere, at
hovedparten af klinikere (69 %) vurderer, at de anvender PROM (se Figur 9). Af dem, der
anvender PROM, er flest sygeplejersker. 31 % af klinikere anvender ikke PROM, da de ikke
har kontakt med patienter i målgruppen (39 %). Andre årsager er, at klinikeren ikke har lært
at bruge AmbuFlex (33 %), og at få eller ingen patienter besvarer PROM-skemaet (19 %).
Grundlæggende for succes er, at både klinikere og patienter løbende bruger PROM. Dette
kræver vedvarende fokus – også efter den første opstarts- og implementeringsfase.
FIGUR 9: BRUGER DU PROM*

31%

Total (n=117)

47%

Læger (n=47)

Sygeplejersker (n=70)

69%

20%

53%

80%
Nej

Ja

* Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt klinikere
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Integrationen af PROM i afdelingernes arbejdsgange (overordnet vurdering)
Halvdelen af de klinikere, som anvender PROM (45 %), vurderer, at det i høj eller nogen
grad er lykkedes at integrere PROM i deres arbejdsgange (se Figur 10).
FIGUR 10: I HVOR HØJ GRAD VURDERER DU, AT PROM ER INTEGRERET I:*

Dine arbejdsgange (n=69)

16%

39%

36%

7% 2%

Sygeplejegruppens arbejdsgange (n=72)

18%

37%

36%

6% 3%

Lægegruppens arbejdsgange (n=70)
I høj grad

9%

I nogen grad

24%
I mindre grad

43%
Slet ikke

21%

3%

Ej relevant

* Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt klinikere

Halvdelen af klinikere (55 %) vurderer, at PROM i høj eller nogen grad er integreret i sygeplejegruppens arbejdsgange, mens hver tredje kliniker vurderer det samme om lægegruppen. Sygeplejersker vurderer, at PROM er dårligere integreret i lægernes arbejdsgange, end
lægerne selv vurderer (se Figur 11). Integration af PROM i lægernes arbejdsgange har været
en udfordring, der bekræftes i interviews med både læger og sygeplejersker. De specifikke
udfordringer i forhold til dét beskrives i det følgende.
FIGUR 11: I HVOR HØJ GRAD VURDERER DU, AT PROM ER INTEGRERET I LÆGEGRUPPENS
ARBEJDSGANGE (N=70)*
9%
9%

I høj grad

23%
25%

I nogen grad
I mindre grad

31%

Slet ikke

31%

Ej relevant

68%

4%
Læger

Sygeplejersker

* Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt klinikere

Integrationen af PROM i afdelingernes arbejdsgange (specifikke arbejdsgange)
Klinikernes arbejdsgange i relation til projektet (se bilag 8) består overordnet set af, at:
1. Informere, inddrage og engagere patienter i målgruppen
2. Anvende PROM som dialogstøtte i den ambulante konsultation
3. Anvende PROM som klinisk beslutningsstøtte.
Ad 1) Det vurderes, at afdelingerne er langt angående organisering af arbejdsgange, som
sikrer, at patienter informeres om og besvarer PROM. På én afdeling er det eksempelvis
rutine, at den sygeplejerske, som planlægger morgendagens patienter, også noterer, om

Side | 55

patienten deltager i PROM og har besvaret et skema. Såfremt patienten ikke er informeret
om eller ikke har besvaret PROM, kan lægen eller sygeplejersken handle derfra. 46 % af
klinikerne vurderer, at de altid eller ofte minder patienter om at besvare (se Figur 12). Mundtlige påmindelser er den primære metode (86 %). Skriftlig information anvendes også (omkring 50 %); især første gang patienten introduceres til projektet.
FIGUR 12: HVOR OFTE HUSKER DU PATIENTEN PÅ AT BESVARE FREMADRETTET* (N=72)
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* Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt klinikere

Ad 2) Anvendes PROM som dialogstøtte, er det afgørende, at læger og sygeplejersker kigger på patientens besvarelse forud for den ambulante konsultation, og at besvarelsen inddrages eller refereres til i konsultationen. Såfremt der foreligger en besvarelse, vurderer klinikere, at de altid, så godt som altid eller for det meste anvender PROM efter hensigten;
nemlig til at se besvarelsen (87 %) og til at tale med patienten om besvarelsen (77 %) (se
Figur 13).
FIGUR 13: HVOR OFTE BRUGER DU PROM TIL FØLGENDE FORMÅL:*
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* Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt klinikere

Kun hver tredje kliniker (34 %) angiver, at de viser besvarelsen til patienten på computerskærmen. Flest læger (39 %) viser besvarelsen, mens flest sygeplejersker (52 %) angiver,
at de sjældent eller aldrig anvender PROM til dette formål. Resultatet skal dog ses i lyset af,
at sygeplejersken ikke nødvendigvis deltager ved den ambulante lægekonsultation, varetager sygeplejekonsultationer alene eller har adgang til en computer i samtalen med patienten.
I rapportens kapitel 9 beskrives fordelene ved at vise patienter deres besvarelse.
Ad 3) Anvendelse af PROM som klinisk beslutningsstøtte er i mindre grad udbredt i projektet.
Omkring halvdelen af klinikerne (53 %) anvender aldrig, sjældent eller kun nogle gange
PROM til at beslutte valg af behandling. Det vurderes, at PROM især anvendes som beslut-
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ningsstøtte på afdelinger, hvor implementeringen er længst. Det kræver nemlig, at der foreligger en besvarelse ved hver konsultation, så ændringer i helbred systematisk kan følges
over tid. Såfremt PROM skal anvendes som beslutningsstøtte vil det muligvis kræve, at bivirkningsprofilen i PROM-skemaet målrettes yderligere (se afsnit 8.2).
6.1.3

DRIVKRÆFTER OG BARRIERER FOR IMPLEMENTERING

I dette afsnit undersøges faktorer, som har virket som barrierer og drivkræfter for implementering. Alle afdelinger har oplevet udfordringer i implementeringsprocessen; disse er primært
relateret til manglende tid og fokus i lægegruppen på at bruge PROM og få patienter til at
svare, mange samtidige projekter og mange tekniske udfordringer (Figur 14).
FIGUR 14: HVILKE UDFORDRINGER HAR DU OPLEVET I FORBINDELSE MED IMPLEMENTERING AF PROM* (N=70)
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* Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt klinikere

Sygeplejersker og læger oplever udfordringerne forskelligt. Således oplever flest sygeplejersker (64 %) manglende fokus i lægegruppen, mens tilsvarende er gældende for 46 % af
lægerne. Flest læger (63 %) oplever, at manglende tid er en udfordring, sammenlignet med
25 % af sygeplejerskerne. Der er ingen forskel på læger og sygeplejerskers oplevelse af for
mange samtidige projekter og for mange tekniske udfordringer.
I det følgende beskrives, hvorfor følgende fire faktorer vurderes at være afgørende barrierer
for succesfuld implementering af ambulatoriePROM:
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1.
2.
3.
4.

Manglende fokus på at få patienterne til at besvare PROM-skemaet
Manglende fokus på at anvende PROM
Manglende viden om PROM
Manglende ledelsesmæssig opbakning og synlighed.

Manglende fokus på at få patienterne til at besvare PROM-skemaet
Da patienter inddrages som samarbejdspartner på en ny måde i projektet, har udfordringerne
været at nedbryde holdninger om, at (syge) patienter ikke skal overbyrdes, og at ældre mennesker mangler IT-færdigheder. En travl hverdag er desuden barriere for at inddrage patienter i projektet og få dem til at besvare PROM-skemaet.

Barrierer ved at få patienter til at besvare PROM-skemaet:
”Man kan have svært ved at nå det, man kan være meget bagud, eller man kan føle, at
patienten er overloadet med information” (læge).
”Min bekymring var som sygeplejerske ’ej, de der lungepatienter er så dårlige, har de
overskud til det?’. Der var også nogle, der tænkte, at nu bød vi også patienterne for meget”
(sygeplejerske).
”Udfordringen har egentlig ikke ligget hverken hos patienten eller udstyret, men hos personalet, der skulle vænne sig til, at ’kan vi nu overhovedet det’, og ’kan vi bede den ældre
patient på 80 år om det her’, ’det kan de ikke finde ud af’” (ledende overlæge).

Måden, hvormed klinikere formidler formål og indhold af projektet til patienter, er forskellig
klinikere og afdelinger imellem. Formidlingen er i høj grad influeret af holdninger til patienters
villighed og evner til at besvare skemaet samt klinikerens brug af PROM i konsultationen. En
sygeplejerske fortæller, hvordan de har arbejdet på at ændre holdning: ”I starten var vi nok
lidt tilbageholdende med at informere patienter, fordi vi tænkte: ’bliver det her nu for meget
for dem?’. Da vi fik det vendt om og sagt, at ’det rent faktisk er den måde, vi arbejder på, at
vi bruger PROM’, så er det lige, som om det er en anden præsentation for patienterne, end
hvis man sådan bliver lidt undskyldende. Når der kommer mere vægt bag os som professionelle, og de ord, vi bruger, så vil patienterne også ofte gerne være med”.
Derudover har brugen af tablets og de mange tekniske udfordringer, der er forbundet hermed, været en udfordring for at få patienter til at besvare spørgeskemaet. Årsagen er for det
første at prioritere personaleressourcer til at udlevere tablets og hjælpe patienter ved problemer. For det andet at klæde de personer (oftest sekretærer), som udleverer tablets, tilstrækkeligt på til at vejlede patienter ved tvivlsspørgsmål og tekniske problemer og for det
tredje at tilpasse tiden, så patienter kan nå at besvare skemaet, inden klinikeren kalder patienten til samtale. Udfordringen med tablets er forsøgt løst ved at fordele opgaven blandt
flere personer, så sygeplejersker primært er ansvarlige for tablets, mens sekretærer udleverer tablets, såfremt patienter anmoder herom. Alle læger og sygeplejersker giver udtryk for,
at arbejdsgangene fungerer bedst, når patienter besvarer hjemmefra.
Vedrørende holdningsændringer blandt personalet, har tovholdere og/eller ledere statueret
et eksempel ved jævnligt at drøfte PROM på fællesmøder, påminde kollegaer ansigt til an-
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sigt, per mail med videre. En læge fortæller, at det kræver dedikerede personer, hvis patienter skal inddrages i projektet: ”Der er kun én vej, og det er at piske dem, altså, at opfordre
dem, huske dem på det. Der er ingen tvivl om, at hvis det her skal have sin gang her, så skal
der være nogle, der brænder for det. Det er vigtigt, at man har nogle ildsjæle, der holder
hinanden op på, at det er vigtigt, og det er godt”.
Manglende fokus på at anvende PROM
Data peger på, at manglende fokus fra og involvering af læger er en barriere for succesfuld
implementering. Kvalitative data viser, at engagementet blandt læger er afhængig af om:
1. Formål og indhold af projektet er accepteret
2. Det kliniske udbytte er tilstrækkeligt stort i en travl hverdag.
Ad 1) Da formålet med PROM bl.a. er, at fokusere samtalen på patientens vigtigste problemer, har flere klinikere ændret strukturen for samtalen med patienten. Det har været patientens rapporterede problemer, som har bestemt dagsordenen for samtalen. En ledende overlæge forklarer, hvorfor flere klinikere har ændret eksisterende praksis: ”Man skal nok vænne
sig lidt til, at det er patienten i centrum. Og ikke fordi jeg mener, at vi har haft personalet i
centrum, men man skal nok vænne sig til at have patienterne med på en anden måde. Dét
kan det her hjælpe os med at få et fælles fokus på og en fornuftig struktur på. Det er jo en
anden måde at agere på – for nogle, i hvert fald”. Hvor godt PROM er tilpasset, afhænger
også af, hvor meget fokus klinikeren i forvejen har på patientcentreret dialog.
Ad 2) Den ambulante konsultation varer i gennemsnit 25 minutter inklusive forberedelse og
journaldiktering. I forberedelsen skal klinikeren åbne patientens besvarelse, hvilket kræver
tid. En læge forklarer: ”Det kan nogle gange være svært at se gevinsten i forhold til alt det
andet, vi skal. Jeg tror, det er dér, den dør lidt. Folk har travlt, og det gør jo, at man måske
glemmer det bevidst eller ubevidst”. Mange projekter og forskningsprotokoller optager desuden lægers tid, hvorfor det er afgørende, at udbyttet af PROM er tilstrækkelig stort i forhold
til tidsforbruget.
Motivationen for at anvende PROM stiger, hvis klinikere oplever, at redskabet kan anvendes
som klinisk beslutningsstøtte i planlægningen af behandlingen. Det er ikke tilstrækkeligt, at
redskabet styrker patientinddragelse. De bedste resultater i forhold til anvendelse af PROM
ses, hvis klinikeren kan følge ændringer i helbredsstatus og livskvalitet over tid, hvilket kræver flere besvarelser. Vedholdenhed i implementeringens første faser er især vigtig. En læge
forklarer, hvorfor brugen af PROM ikke er rutine: ”Jeg mangler at opleve, hvordan det hjælper
mig. Jeg mangler ligesom at få den der gnist af ’yes, det er sgu smart dét her, fordi nu har
jeg lige fået øje på dét og kan lige se dét’ (…) Om det så er, fordi at det ikke kører ordenligt,
og vi har for få patienter, hvor der er længerevarende observationer, det skal jeg ikke kunne
sige”.
Sygeplejersker er relativt hurtige til at integrere PROM i deres arbejdsgange. Mange temaer
i PROM-skemaet adresserer sygeplejens kerneområde, hvorfor informationerne underbygger sygeplejerskers viden om patientens plejebehov. Lægers kerneområder omhandler i højere grad sygdommens fysiologiske karakter og udvikling. Det er derfor især information om
udvikling i helbred og livskvalitet, der er udbytterigt for lægen. For læger opstår værdien af
PROM derfor først, når projektet har været anvendt i en periode.

Side | 59

Manglende viden om AmbuFlex
Manglende introduktion til PROM samt oplæring i brugen af AmbuFlex er en de væsentligste
årsager til, at klinikere ikke anvender PROM. Behovet for at styrke klinikeres kendskab til
AmbuFlex varierer afdelinger imellem. På to afdelinger er kendskabet til systemet stort, men
en tydelig ansvars- og opgavefordeling for introduktion af nyt personale mangler. På en anden afdeling havde ingen læger kendskab til, hvordan AmbuFlex-systemet bruges.
Manglende ledelsesopbakning og synlighed
Engagerede tovholdere og klinikere er ikke altid tilstrækkeligt for succesfuld implementering.
Synlig ledelse og opbakning til projektet gennem klare målsætninger og prioritering af ressourcer har betydning. På den afdeling, hvor projektet er bedst implementeret har ledelsens
synlighed haft stor betydning for projektets fremdrift og succes. En læge fremhæver lederens
betydning for projektets succes: ”Hun brænder jo for projektet, og det smitter jo af på de
andre”. På de øvrige afdelinger har ledelsen vist interesse for implementeringen, men har
ikke ellers haft en tydelig rolle.

6.2

DEN ORGANISATORISKE KVALITET AF TELEPROM

Den organisatoriske kvalitet af konceptet telePROM vurderes i det følgende. De enkelte aktiviteter i projektet beskrives, dernæst vurderes, om de forventede resultater af implementeringen er opnået samt drivkræfter og barrierer for implementering af PROM.
6.2.1

AKTIVITETER VED IMPLEMENTERING

Som for ambulatoriePROM er forberedende aktiviteter ved projektopstart gennemført på de
tre afdelinger, der anvender telePROM. De centrale aktiviteter er:
•
•
•
•
•
•

Udarbejdelse af patientinformation, arbejdsgangsbeskrivelser og AmbuFlex-vejledning
Opsætning af webplatform for besvarelse af PROM
Opsætning af AmbuFlex (herunder loginmetode)
Undervisning i brugen af AmbuFlex blandt læger og sygeplejersker
Engagere tovholdere blandt læger- og sygeplejersker
Løbende status om projektets fremdrift.

To ud af tre klinikere (68 %) er tilfredse eller meget tilfredse med den information, de har fået
om projektet. 74 % af klinikerne er tilfredse eller meget tilfredse med undervisning og vejledning i brugen af AmbuFlex, mens 63 % er tilfredse eller meget tilfredse med den hjælp og
støtte, de har fået fra tovholdere og projektleder undervejs i projektet (se Figur 15).
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FIGUR 15: I FORBINDELSE MED IMPLEMENTERING AF PROM, HVOR TILFREDS ELLER UTILFREDS ER DU MED:*
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* Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt klinikere

6.2.2

PROJEKTET I PRAKSIS

Tre ud af fire klinikere (75 %) anvender PROM. Anvendelsen er mest udbredt blandt sygeplejersker, hvor 83 % bruger PROM, mens det samme er tilfældet for 57 % af lægerne (Figur
16).
FIGUR 16: BRUGER DU PROM*
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* Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt klinikere

Der er stor forskel på, i hvilken grad klinikerne oplever, at PROM er integreret i arbejdsgangene hos henholdsvis lægegruppen og sygeplejegruppen. Figur 17 viser, at 90 % af klinikerne oplever, at PROM slet ikke eller i mindre grad er integreret i lægegruppens arbejdsgange sammenlignet med 30 % i sygeplejegruppens arbejdsgange.
FIGUR 17: I HVOR HØJ GRAD VURDERER DU, AT PROM ER INTEGRERET I: (N=30)*
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* Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt klinikere
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Kvalitative data bekræfter, at langt fra alle læger bruger PROM i forbindelse med samtalen
med patienten tre måneder postoperativt. På en enkelt afdeling giver både ledere, læger og
sygeplejersker udtryk for, at lægegruppen ikke har interesse i at bruge PROM som dialogstøtte. På de øvrige to afdelinger viser sygeplejersken besvarelsen til lægen.

Klinikernes udsagn om brugen af PROM
”Det er ikke sådan, at jeg refererer til, at jeg har læst det. Det gør jeg ikke. Hvis det er, så
kigger jeg hen over og ser, hvor stregerne er, og er der noget, man skal tage med, så
kører jeg det derfra” (sygeplejerske).
”Jeg bruger det for lidt. Det er lidt svært. Ellers har sygeplejerskerne sagt, ’du kan lige
prøve at se’. Så har hun lukket den op, og så er det jo fint. Altså, jeg sidder ikke sådan
med patienten og peger på skemaet, og ’hvad mener du om det’. Patienten har defineret,
hvad vi ligesom skal snakke om, og jeg fortæller ham, at jeg har set det dér svar” (læge).

Klinikernes arbejdsgange i relation til telePROM (se bilag 8) består overordnet set af, at:
1. Informere, inddrage og engagere patienter i målgruppen
2. Visitere patienter til AmbuFlex med henblik på behovsstyret kontakt
3. Anvende PROM samt blodprøver i vurderingen af patienters behov for kontakt.
Både læger og sygeplejersker er ansvarlige for at informere patienter om forløbet i telePROM. Især i starten har det været en tilvænning for klinikerne at huske at informere patienter. Årsagen er bl.a., at mange projekter i afdelingen er målrettet netop den patientgruppe.
En sygeplejerske siger: ”Jeg tror, at folk på et eller andet tidspunkt får en eller anden mæthed
over projekter. Og når der er et projekt, så handler det næsten hver gang om de radikalt
prostatektomerede. Så når man står og skal til at informere om PROM, så har nogle også
syntes, at man næsten ikke kunne være bekendt at sige det tredje projekt til dem, inden de
overhovedet var blevet opereret”.
Læger informerer kort om PROM, mens sygeplejersker varetager den detaljerede praktiske
information. En sygeplejerske påpeger vigtigheden af, at læger informerer om projektet, så
patienten kan føle sig tryg: ”Jeg tror også, at lægerne er blevet bedre til at informere om
AmbuFlex, når de først lige kommer ind på det. I starten var de sådan lidt usikre på, ’hvad
er det for noget, og hvordan skal jeg informere om det?” Det er de også blevet bedre til. Det
gør også, at patienterne føler sig mere trygge ved det også”. Det er også sygeplejerskerne,
der er ansvarlige for visitation af patienter til AmbuFlex. 72 % af sygeplejerskerne vurderer,
at de altid eller for det meste visiterer patienter til AmbuFlex.
På alle afdelinger har ledelsen til start engageret to sygeplejersker, som har haft til opgave
at håndtere patienters besvarelser. Besvarelser håndteres typisk inden for én til to uger efter
besvarelsen. Samtlige besvarelser ses og håndteres af en sygeplejerske. Blandt sygeplejersker anvendes PROM således både til at understøtte dialogen med patienten og som redskab til klinisk beslutningsstøtte. Det vurderes, at sygeplejersker har gjort et stort arbejde
med udvikling og implementering af arbejdsgange for telePROM.
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6.2.3

DRIVKRÆFTER OG BARRIERER FOR IMPLEMENTERING

I det følgende undersøges faktorer, som har virket som barrierer og drivkræfter for implementering af projektet. Alle afdelinger har oplevet udfordringer i implementeringsprocessen;
disse er primært relateret til manglende tid og fokus i lægegruppen på at bruge PROM og få
patienter til at svare, mange samtidige projekter, manglende tid og personaleressourcer samt
manglende ledelsesmæssig prioritering af projektet (Figur 18).
FIGUR 18: HVILKE UDFORDRINGER HAR DU OPLEVET I FORBINDELSE MED IMPLEMENTERING AF PROM* (N=33)
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* Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt klinikere

Forskelle i oplevede udfordringer læger og sygeplejersker imellem præsenteres ikke, da otte
læger har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. I modsætning til ambulatoriePROM opleves tekniske udfordringer ikke som en barriere, i stedet er manglende personaleressourcer
og manglende ledelsesprioritering en barriere for succesfuld implementering.
På baggrund af det samlede datagrundlag (kvantitative og kvalitative data) vurderes følgende fire faktorer at være afgørende barrierer for succesfuld implementering:
1.
2.
3.
4.

Rammer for projektet
Et afgrænset og tydeligt formål med projektet
Klinikeres holdning til ændringen af det traditionelle opfølgningsforløb
Manglende fokus i lægegruppen på at bruge PROM.
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Rammer for projektet
Manglende tid og personaleressourcer har været nogle af de største barrierer for succesfuld
implementering. Antallet af mænd diagnosticeret med prostatakræft er stigende, hvilket har
medført underkapacitet i urologiske ambulatorier i hele landet. Grundet opgaveglidning i projektet mellem læger og sygeplejersker er der behov for ekstra sygeplejeressourcer til visitation og håndtering af patienter i AmbuFlex. Ekstra sygeplejeressourcer især i opstartsfasen
er nødvendigt, såfremt projektet skal lykkes. Erfaringen er desuden, at der er behov for at
afsætte tid til grundig oplæring af nye sygeplejersker i brugen af AmbuFlex, arbejdsgange
og retningslinjer med videre.

Sygeplejerskernes udsagn om rammer for projektet
”Jeg bruger utroligt meget tid på AmbuFlex, hvilket har lettet det for lægerne, men sat et
øget pres på sygeplejerskerne, som i forvejen er underbemandede”.
”Jeg er nødtvungen til at bruge min fritid, da der ikke er afsat og prioriteret tid til opgaven”.
”Hvis implementeringen skal blive en succes i vores afdeling, skal der sættes flere ressourcer af til at gennemføre det. Der er simpelthen ikke personaleressourcer til at behandle skemaerne, hvilket rammer patienterne der må vente i flere uger på at få løst deres
problemstillinger”.

Et afgrænset og tydeligt formål med projektet
TelePROM tjener potentielt flere formål, der kan komme mange interessenter til gavn; herunder sygehusledelse, forskere, afdelingsledelse, klinikere og patienter. Imidlertid giver flere
læger og sygeplejersker udtryk for, at formålet med projektet ikke er tilstrækkelig tydeligt.
Det er uklart, om formålet er besparelser eller at optimere patientforløbet. Særligt lægerne
har haft modstand mod førstnævnte formål og de ændringer, projektet har medført.

Klinikere og lederes udsagn om projektets formål
”Jeg tror, at når formålet er mudret, så er motivationen det også” (læge).
”Det kan godt være, at det har være for uklart. Det har været at prøve det af og finde ud
af, om vi kan bruge det” (ledende oversygeplejerske).
”Jeg synes i starten, der mødte jeg sådan lidt modstand, og hvor folk de sagde, ’skal I nu
til at spare, er det for, at patienterne ikke skal komme herind mere’ og sådan noget. Men
det hører jeg aldrig mere” (sygeplejerske, der håndterer patienter i AmbuFlex).

Særligt på én afdeling er det lykkes at ændre modstanden over for projektet blandt personalet. Årsagen er blandt andet, at ledelsen har arbejdet på tydelig formidling af projektets formål
over for klinikere. Den ledende overlæge på afdelingen siger: ”Sygehusledelsen ser nogle
muligheder, og når de ser muligheder, så er det meget penge. Man kan lave mere for de
samme penge eller færre penge. Så er de jo glade. Vi ser det mere ud fra, hvad vi leverer
over for patienten”. Ledelsen har tydeligt adskilt sygehusledelsens visioner fra afdelingens.
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Klinikeres holdning til ændringen af det traditionelle opfølgningsforløb
Både læger og sygeplejersker har haft bekymringer for opgaveglidningen. Det har primært
været erfarne og engagerede sygeplejersker, som frivilligt har påtaget sig ansvar for opgaven. En oversygeplejerske fortæller: ”På sygeplejerskesiden, der synes jeg, at der har man
taget godt imod det og også haft viljen og lysten til at gå ind det. Men også stadig med den
der lidt ængstelighed for, om man nu også kan magte opgaven. Men når de først ligesom fik
skabt tillid til det, så er det ligesom det”.
Lægerne var ligeledes bekymrede for, ”om man overså noget”. Lægerne giver udtryk for, at
de sygeplejersker, der varetager de nye opgaver, er kompetente, hvorfor lægerne støtter op
om opgaveglidningen. En sygeplejerske siger: ”Lægerne er begyndt at stole på, at vi godt
kan håndtere det. Nu har de fundet ud af, at det går tilsyneladende godt nok”. Den største
udfordring har dog været at ændre lægernes holdning til, hvad det gode opfølgningsforløb
er, samt patienters præferencer desangående.

Ledernes udsagn om holdningen til telePROM blandt lægerne
”Vi er inde i en omvæltningstid, hvor man skal tænke nyt i forhold til, hvad et ambulant
besøg er. Hvad patienten i bund og grund har behov for og få det skilt fra, hvad lægen har
behov for, fordi det er ikke altid det samme. Når folk kommer i et ambulatorium, kan du
altid finde et eller andet at snakke om. Så føler man måske, at man har givet patienten
noget ved den samtale, men hvis man så spørger patienten, om de føler, at de havde
behov for den samtale, så er der mange patienter, der siger, at det havde de i bund og
grund ikke”.
”Man har været skeptisk, fordi det afveg fra ens rutine, som man var tryg ved. Så det har
været meget kulturbestemt, de hurdler, der har været. På lægesiden har det været et brud
på den vanlige tankegang om det ambulante forløb”.

Det er forskelligt, hvor tydelig ledelsen har været i forhold til at ændre klinikeres holdninger
til projektet. På en afdeling har lægerne ingen indvendinger mod de nye opgaver. På en
anden afdeling vurderer oversygeplejersken, at ledelsen burde have været mere tydelig i
implementeringen af projektet: ”Der skulle vi [ledelsen] nok have været lidt mere ind over og
sige: ’Dét her vil vi. Det er noget, vi kører. Vi har besluttet, at det her vil vi være med til at
prøve af’. Der kunne vi godt have været tydeligere som ledelse. Jeg tror nok, vi har begået
den fejl, at vi skulle have haft noget mere lægelig ledelse på fra starten”. Lederen fremhæver
desuden betydningen af at engagere læger i projektet: ”Når nogen fra egen race siger, at det
her giver rigtig god mening, så gør det en forskel frem for, at der står en sygeplejerske og
fortæller om det”.
Manglende fokus i lægegruppen på at bruge PROM
Lægerne har haft manglende fokus på at bruge PROM som dialogstøtte ved samtalen tre
måneder postoperativt. En oversygeplejerske påpeger: ”Det er en anden måde at gå til konsultationen på, hvor det er mere patientens agenda, end det bliver personalets agenda. Deri
ligger der jo en hel kulturændring”.
Som beskrevet i afsnittet om ambulatoriePROM, skal udbyttet af PROM være tilstrækkeligt
stort til at prioritere det i en travl hverdag. Læger påpeger, at målgruppen for projektet ofte
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kun har problemer relateret til vandladning og rejsning, hvorfor det omstændige og lange
PROM-skema ikke bidrager med ny viden. Læger vurderer, at potentialet vil være større,
såfremt PROM anvendes på patienter i kastrationsbehandling, hvor generne af sygdommen
og behandlingen er betydeligt større.
Det faktum, at lægerne kun skal anvende patientens besvarelse af PROM én gang i forløbet
(samtalen tre måneder postoperativt), betyder, at lægerne kun får meget lille rutine i at bruge
systemet. En sygeplejerske siger: ”Vores kollegaer, de visiterer dem jo ind i PROM, når de
har dem til tre måneders kontrol. Men ellers bruger de ikke systemet ret meget, så de er
heller ikke kommet til at kende det. Ordentligt. Det tror jeg også betyder noget”. Muligheden
for at få større rutine i at bruge PROM øges, såfremt det udbredes til flere patientgrupper.

6.3

DET SUNDHEDSØKONOMISKE POTENTIALE VED TELEPROM

I dette afsnit præsenteres det sundhedsøkonomiske potentiale ved at implementere telePROM. Det undersøges, hvad omkostningerne ved ambulatoriedrift er før og efter implementering. Formålet er at undersøge sammenhængen mellem omkostninger og effekt af
telePROM for derved at kunne vurdere, om telePROM er omkostningseffektivt.
6.3.1

BEHOVSSTYRET KONTAKT

Før implementering af telePROM blev alle patienter booket til ambulant konsultation ved en
læge (i Aarhus er kontakten seks måneder postoperativt blevet varetaget af en sygeplejerske). I forbindelse med implementering af telePROM er kontaktformen baseret på patienters
eget behov for kontakt, deres PROM-besvarelse samt blodprøveværdier (PSA). Kontakten
til patienten foregår ved én af tre følgende måder: brevsvar, telefonkonsultation (ved en sygeplejerske), ambulant konsultation (ved en læge eller sygeplejerske). I Figur 19 er kontaktformen til patienten angivet for hver af de tre afdelinger, der anvender telePROM.
FIGUR 19: OPGØRELSE OVER KONTAKTFORM*
54%

52%

47%

43%
33%

33%

30%

26%

25%
13%

10%

16%

13%
4%

Afdeling G (n=88)

Afdeling H (n=91)

Afdeling J (n=69)

Total (n=248)

Brevsvar

Telefonkonsultation (sygeplejerske)

Ambulant konsultation (sygeplejerske)

Ambulant konsultation (læge)

* Kilde: Dataudtræk fra AmbuFlex
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Af figuren ses det, at omkring en tredjedel af kontakterne håndteres ved brevsvar, halvdelen
af kontakterne håndteres telefonisk, mens resterende kontakter bookes til ambulant konsultation hos enten en læge eller sygeplejerske (kun på afdeling G afholdes ambulante konsultationer også ved en sygeplejerske). Kontakterne fordeler sig på mellem to og tre konsultationer med patienter, som tidligere næsten alle er foregået som ambulant konsultation ved
en læge. I Tabel 8 er årsagen til, at patienten bookes til ambulant konsultation, angivet.
TABEL 8: ÅRSAG TIL AMBULANT KONSULTATION*
Afdeling G

Afdeling H

Afdeling J

I alt

Helbredsmæssige gener

35 % (7)

67 % (8)

53 % (10)

49 % (25)

Patientens ønske
Patienten havde planlagt ambulant
konsultation (opstartsfejl)
Tilbagefald af sygdom

50 % (10)

0 % (0)

0 % (0)

20 % (10)

5 % (1)

33 % (4)

21 % (4)

18 % (9)

10 % (2)

0 % (0)

16 % (3)

10 % (5)

Patienten kunne ikke nås telefonisk

0 % (0)

0 % (0)

10 % (2)

3 % (2)

100 % (20)

100 % (12)

100 % (19)

100 % (51)

I alt
* Kilde: Dataudtræk fra AmbuFlex

Af tabellen fremgår det, at patienter hovedsageligt bookes til ambulant konsultation grundet
helbredsmæssige gener – relateret til vandladnings- og rejsningsproblemer. Øvrige årsager
er, at patienten selv ønsker ambulant konsultation, eller at der i implementeringsfasen er
sket dobbeltbooking, hvor patienten både er booket til ambulant konsultation og er visiteret
til AmbuFlex.
Når patienter besvarer PROM-skema, adresserer det første spørgsmål i skemaet patientens
eget behov for kontakt til ambulatoriet. Såfremt patienter ønsker en ambulant konsultation,
bookes vedkommende til dette – uanset om der klinisk set er indikation herfor. I Figur 20 er
patienters behov og ønske til kontakt angivet.
FIGUR 20: HVAD ER DIT BEHOV I FORHOLD TIL EN KONSULTATION*
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* Kilde: Dataudtræk fra AmbuFlex
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Patienters behov og ønske til kontakt er nogenlunde ens på tværs af afdelinger. Omkring
seks ud af ti patienter vurderer, at de er ved tilstrækkeligt godt helbred til, at de ikke har
behov for en ambulant konsultation. De resterende ønsker enten telefonisk kontakt, ambulant konsultation eller er i tvivl om deres behov for kontakt. I tilfælde af, at patienter angiver
”ved ikke”, er det i projektet besluttet, at patienten kontaktes telefonisk.
6.3.2

OMKOSTNINGER OG ØKONOMISK POTENTIALE VED TELEPROM

I det følgende beregnes potentielle besparelser ved implementering af telePROM – det vil
sige omkostningerne ved telePROM og omkostningerne ved almindelig ambulatoriedrift, såfremt telePROM ikke var implementeret. Analyserne tager udgangspunkt i omkostningerne
for et ambulant besøg, telefon- og e-mailkonsultation (beregnet med udgangspunkt i Dansk
Ambulant Grupperingssystem, DAGS), årsløn for henholdsvis læger og sygeplejersker samt
de i Figur 19 forskelle, der er mellem kontaktformerne. I nedenstående Tabel 9 er det angivet, at omkostningerne ved et ambulant besøg samt telefon- og e-mailkonsultation er henholdsvis 767 kr. og 149 kr. Tabel 10 angiver den gennemsnitlige årsløn for læger (overlæger
og reservelæger) og sygeplejersker anno 2015 – henholdsvis 848.910 kr. og 442.224 kr.
TABEL 9: OMKOSTNING VED KONTAKTFORM (DAGS, 2015) [29]
DAGS navn

Takst 2015

BG50A: Ambulant besøg, patienter mindst syv år

767 kr.

BG50G: Telefon- og e-mailkonsultation samt skriftlig kommunikation ved prøvesvar

149 kr.

TABEL 10: ÅRSLØN FOR LÆGER OG SYGEPLEJERSKER* [30]
Årsløn 2015

Årsløn

Månedsløn

Dagsløn

Læger (overlæge og reservelæger)

848.910 kr.

70.743 kr.

3.930 kr.

Sygeplejersker

442.224 kr.

36.852 kr.

2.047 kr.

* Antaget, at der i 2015 er 216 arbejdsdage per år, 18 arbejdsdage per måned, 8 arbejdstimer per dag [31].

Tabel 11 angiver det estimerede tidsforbrug samt omkostninger for de forskellige kontaktformer før og efter implementering af PROM. Estimat af tidsforbrug er givet på baggrund af
interviews med ledere, læger og sygeplejersker. Den afsluttende kontakt til patienten ét år
efter behandling estimeres at vare ti minutter længere end en almindelig kontakt, da patienten afsluttes fra ambulatoriet og overgår til opfølgning hos patientens praktiserende læge.
Patienten informeres i den forbindelse om planen for det videre forløb samt kriterier for genhenvisning til ambulatoriet (eksempelvis ved sygdomstilbagefald).
TABEL 11: TIDSFORBRUG OG OMKOSTNING VED KONTAKTFORM*
Før
Tidsforbrug

Efter

Tidsforbrug Omkostning Tidsforbrug Omkostning

Ambulant konsultation (sygeplejerske)

30 min.

895 kr.

Ambulant konsultation (læge)

15 min.

890 kr.

Brevsvar

15 min.

213 kr.

Telefonkonsultation
Afsluttende telefonkonsultation
(12 måneder postoperativt)

20 min.

234 kr.

30 min.

277 kr.

Ambulant konsultation

15 min.

890 kr.

* Kilde: Evalueringsworkshops for projekttovholdere og observation i ambulatoriet
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Tabel 12 viser samlet omkostning før og efter implementering af telePROM. Omkostningerne
er opgjort med udgangspunkt i fordelingen over kontaktformer som vist i Figur 19.
TABEL 12: OMKOSTNING VED KONTAKTFORM FØR OG EFTER IMPLEMENTERING AF TELEPROM*
FØR

EFTER

Antal*

Omkostning

Omkostning

6 måneders kontakt

77

68.516 kr.

26.094 kr.

12 måneders kontakt

11

9.788 kr.

7.337 kr.

I alt

88

78.304 kr.

33.431 kr.

67

59.618 kr.

20.367 kr.

Afdeling G

Afdeling H
6 måneders kontakt
12 måneders kontakt

24

21.356 kr.

8.906 kr.

I alt

91

80.974 kr.

29.273 kr.

3 måneders kontakt

39

34.703 kr.

17.995 kr.

6 måneders kontakt

29

25.805 kr.

8.441 kr.

12 måneders kontakt

1

890 kr.

890 kr.

I alt

69

61.398 kr.

27.326 kr.

3 måneders kontakt

39

34.703 kr.

17.995 kr.

6 måneders kontakt

173

153.938 kr.

54.902 kr.

12 måneders kontakt

36

32.033 kr.

17.133 kr.

I alt

248

220.674 kr.

90.030 kr.

Afdeling J

I alt

* Kilde: Dataudtræk fra AmbuFlex

Af Tabel 12 fremgår det, at besparelserne før og efter implementering af telePROM er betydelige. Med udgangspunkt i måden, hvormed 248 kontakter i projektperioden er håndteret
(kontakttype); fordelt på de tre opfølgningskontakter: 3, 6 og 12 måneder postoperativt, er
omkostningerne ved telePROM 90.030 kr. sammenlignet med 220.674 kr., såfremt telePROM ikke var implementeret. I Tabel 13 er det angivet, at den procentvise besparelse er
59 %.
TABEL 13: SAMLET BESPARELSE VED IMPLEMENTERING AF TELEPROM
Afdeling G

Afdeling H

Afdeling J

I alt

88

91

69

248

Omkostning (før)

78.304 kr.

80.973 kr.

61.397 kr.

220.674 kr.

Omkostning (efter)

33.431 kr.

29.273 kr.

27.326 kr.

90.030 kr.

Besparelse (difference)

44.873 kr.

51.700 kr.

34.071 kr.

130.644 kr.

Procentvis besparelse

57 %

64 %

55 %

59 %

Antal kontakter (før/efter)

I projektets opstartsperiode var 18 % af de i alt 50 ambulante konsultationer grundet opstartsfejl, hvorfor det kan formodes, at antallet af ambulante konsultationer fremadrettet kan
nedbringes yderligere (se Tabel 8).
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I år 2013 er der ifølge Dansk Urologisk Cancer Gruppe i alt 967 patienter, der er opereret for
prostatakræft [28]. Såfremt telePROM havde været anvendt på denne population, kunne der
være opnået en procentuel besparelse på 60 % (før-omkostning = 1.720.906 kr. og efteromkostning = 693.088 kr.). Antaget, at telePROM anvendes ved konsultation 6 og 12 måneders postoperativt, og at 33 % af kontakter håndteres ved brevsvar, 47 % håndteres ved
telefonkonsultation og 20 % håndteres ved ambulant konsultation (se Figur 19).
Gevinsterne ved telePROM er, at ressourcer frigøres fra lægegruppen, som er underbemandede på alle de involverede afdelinger. Selvom ressourcer frigives blandt læger, øges ressourcetrækket til gengæld blandt sygeplejersker. Da sygeplejersker er billigere lønningsmæssigt end læger, vil det – såfremt kvaliteten er den samme – alt andet lige være billigere
at få sygeplejersker til at varetage funktionen med opfølgning af patienter efter operation
frem for læger. En ledende overlæge forklarer: ”Det [udfordringen] er jo så at finde de fornødne ressourcer. Det er mere på sygeplejerskesiden, at de ressourcer skulle findes (…)
Lige nu forsøger vi at løse det ved at få tildelt ressourcer til antallet af hoveder [sygeplejersker]. Man kan sige, at hvis det [telePROM] kan frigøre lægekapacitet til at tage andre ting
ind, som vi har ventetid på, jamen så er det en billig løsning. En sygeplejersker er alt andet
lige billigere arbejdskraft end en læge. Så frem for at øge antallet af læger, som er svært på
grund af mangel på folk, så opnår vi noget ved at frigøre lægekapacitet ved at lægge nogle
ting over i sygeplejeregi. Så det er den vej rundt, at jeg kan se fordelen i det [telePROM]”.
Den procentuelle bruttobesparelse i Tabel 13 (mellem 55 % og 64 %) er alene relateret til
ambulatoriets ressourcer. Bl.a. drifts- og systemomkostninger bør indberegnes i den økonomiske model for at give et retvisende billede af den potentielle økonomiske besparelse ved
telePROM. Nedenfor er listet en række parametre, som har betydning for, om telePROM kan
vurderes at være omkostningseffektivt.

Øvrige variable omkostninger
• Projekt- og implementeringsomkostninger
• Driftsomkostninger (f.eks. klinikeres tid brugt på planlægning og ændring af arbejdsgange)
• Oprettelsesomkostninger, AmbuFlex (fortroligt)
• Driftsomkostninger (per år), AmbuFlex (fortroligt)
• Postomdelte skemaer samt rykkere (porto per skema inklusiv returkuvert)
• Transportomkostninger (besparelser ved, at færre patienter har behov for transport til
hospitalet – enten egenbetaling eller regionalt finansieret)
• Potentielt flere konsultationer hos praktiserende læger
• Tabt arbejdsfortjeneste for patienter.

En besparelse på knap 130.000 kr. for 248 kontakter er ikke tilstrækkelig til at opveje de
omkostninger, der er forbundet med oprettelses- og driftsomkostninger bl.a. ved brug af AmbuFlex. Såfremt én afdeling vil dække omkostningerne til bl.a. AmbuFlex, vil det kræve en
betydelig større antal kontakter (flere patienter), før PROM er rentabelt. Da udgifterne til AmbuFlex er uafhængige af patientpopulation, kan telePROM være rentabelt, såfremt flere afdelinger – eller regioner – deler driftsomkostningerne. Det økonomiske potentiale vil desuden
ændres, såfremt modellen appliceres på patienter med mere avanceret sygdom (eksempel-
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vis patienter i medicinsk kastrationsbehandling). Det må formodes, at denne gruppe patienter har større behov for kontakt til afdelingen, da de helbredsmæssige konsekvenser af sygdom og behandling er større end for patienter opereret for prostatakræft.
En business case fra PA Consulting konkluderer, at der med national udbredelse af telePROM for seks udvalgte behandlingsområder (herunder prostatakræft) er et samlet nettopotentiale på 101 mio. kr. over en periode på fem år, svarende til en nettonutidsværdi på 84
mio. kr. [32]. Heraf vurderes 47 mio. kr. (36 %) at udgøre potentialet for sparrede konsultationer som følge af omlægning til telePROM, 40 mio. kr. (30 %), som udgøres af reducerede
omkostninger til transport af patienter til og fra ambulatoriet på grund af færre fysiske konsultationer, og 45 mio. kr. (34 %) udgøres af, at omlægning til PROM medfører et reduceret
spild af dyr medicin som følge af en bedre vurdering af patienternes almene tilstand.
På baggrund af businesscasen er national udbredelse af telePROM indskrevet i den seneste
Økonomiaftale for 2016 mellem Regeringen og Danske Regioner [33]. TelePROM implementeres i første omgang inden for tre områder: epilepsi, prostatakræft og kemobehandling.
Konklusionerne fra businesscasen understøtter således denne rapports vurdering af, at telePROM er omkostningseffektivt – såfremt en større patientpopulation omfattes af projektet.

6.4

OPSAMLING OG DELKONKLUSION

I evalueringen af den organisatoriske kvalitet undersøges og vurderes klinikernes tilfredshed
med implementeringsprocessen og projektet generelt, deres vurdering af projektets påvirkning af arbejdsgange samt klinikere og lederes vurdering af, hvilke drivkræfter og barrierer
der har haft betydning for implementeringen.
Hvordan har implementeringen af ambulatoriePROM og telePROM påvirket arbejdsgange på projektafdelinger?
I både ambulatorie- og telePROM er omkring to ud af tre klinikere tilfredse med den introduktion, de har fået til projektet og AmbuFlex i forbindelse med projektstart. For at sikre
vedvarende forankring af projektet er der behov for at beskrive arbejdsgange for information
og undervisning af nyt personale.
Brugen af PROM varierer mellem afdelinger. 69 % af klinikerne vurderer, at de anvender
PROM som dialogstøtte i konsultationen. På alle tre afdelinger for telePROM er projektet
godt forankret, hvor det skønnes, at størstedelen af patienter inden for målgruppen visiteres
til ambulant opfølgning på basis af PROM. Generelt angiver flere sygeplejersker end læger,
at de anvender PROM. Både kvalitative og kvantitative data peger på, at projektet er dårligst
implementeret i lægernes arbejdsgange, hvor der på tværs af afdelingerne er behov for et
styrket implementeringsfokus. Således vurderer 64 % af de klinikere, der anvender ambulatoriePROM, at projektet er integreret i lægernes arbejdsgange, mens det samme er tilfældet
for 90 % af de klinikere, der anvender telePROM.
Generelt er alle projektafdelinger langt angående organisering af arbejdsgange, som sikrer,
at patienter informeres om og besvarer PROM. På størstedelen af afdelingerne er der behov
for øget fokus på, at flere læger og sygeplejersker ser patientens besvarelse forud for den
ambulante konsultation, at besvarelsen hyppigere inddrages eller refereres i forbindelse med
konsultationen, og at besvarelsen vises for patienten på en computerskærm ved den ambulante konsultation.
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Anvendelse af PROM som klinisk beslutningsstøtte er i mindre grad udbredt i projektet. Såfremt PROM skal anvendes som beslutningsstøtte vil det bl.a. kræve, at bivirkningsprofilen i
PROM-skemaet målrettes yderligere. For telePROM er arbejdsgange omkring visitation og
håndtering af patienters besvarelser velintegreret i sygeplejerskernes arbejdsgange.
Hvilke drivkræfter og barrierer har ledere og klinikere oplevet som betydende for optimal implementering?
Drivkræfter og barrierer for implementering af PROM er undersøgt, og resultatet er:

Drivkræfter for implementering af PROM er:
• At ledelsen tydeligt formidler formål og vision for projektet, så både læger og sygeplejersker motiveres til at integrere brugen af PROM i klinisk praksis
• At ledelsen i samarbejde med tovholdere ændrer klinikeres holdning til projektet og
tilgangen til inddragelse af patienter
• At ledelsen og tovholdere har kontinuerligt fokus på fremdrift, styring og opfølgning på
projektet
• At tovholdere er ildsjæle, der fungerer som indpiskere for kollegaer og patienter
• At ledelse og tovholdere (hovedsageligt læger) statuerer et positivt eksempel
• At klinikerne tager ansvar for at udvikle og implementere projektet
• At klinikerne oplever, at de har opbakning og ressourcer til implementering
• At læger og sygeplejersker samarbejder om implementering og beslutter opgavedeling
• At klinikerne (på tværs af faggrupper) oplever tilstrækkeligt stort udbytte af at anvende
PROM
• At AmbuFlex er integreret i afdelingens elektroniske patientjournalsystem.
Barrierer for implementering af PROM er:
• At ledelsen ikke udviser interesse for projektet
• At klinikerne oplever, at formålet med PROM er uklart
• At klinikerne ikke er motiverede for ændring af eksisterede praksis
• At nyt personale ikke introduceres til projektet
• At der i projektopstart er mange samtidige projekter i afdelingen
• At der ikke afsættes tilstrækkelig ressourcer, så sygeplejersker kan varetage opgaver
i telePROM.

Er telePROM omkostningseffektivt?
Efter implementering af telePROM på tre afdelinger er den ambulante funktion ændret efter
patienters behov for kontakt til afdelingen. Projektet har medført, at omkring 33 % af patienter
modtager brevsvar, 47 % kontaktes telefonisk, mens 20 % bookes til ambulant konsultation.
Før implementering af telePROM blev patienter primært fulgt ambulant af en læge. Det er i
dag hovedsageligt sygeplejersker, som varetager kontakten til patienter. Omkring seks ud af
ti patienter vurderer, at de er ved tilstrækkeligt godt helbred til, at de ikke har behov for en
ambulant konsultation. De resterende patienter ønsker enten telefonisk kontakt, ambulant
konsultation eller er i tvivl om deres behov for kontakt.
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Ændring af den ambulante funktion har medført opgaveglidning fra læger til sygeplejersker
samt ændret kontaktmønster til patienter. Beregninger viser, at projektafdelinger i gennemsnit sparer 59 % ved at omlægge driften til behovsstyret kontakt ved telePROM. Appliceres
analysen på alle patienter opereret for prostatakræft i Danmark i år 2013 er den procentuelle
besparelse 60 % svarende til 1.027.818 kr. Øvrige variable omkostninger såsom projekt- og
implementeringsomkostninger, omkostninger til AmbuFlex, portoudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og transportudgifter for patienter er ikke medregnet i analysen.
Der vurderes at være en potentiel økonomisk gevinst ved at implementere telePROM på
afdelinger, der behandler prostatakræftpatienter. Potentialet er størst såfremt modellen appliceres på opererede patienter, da de er raskere end patienter med avanceret sygdom, som
må formodes at have større behov for kontakt.
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DEN TEKNISKE KVALITET
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7.

DEN TEKNISKE KVALITET

I dette afsnit præsenteres den tekniske løsning AmbuFlex, som er en web-baseret database
med tilhørende programmer, som klinikere og patienter kan kommunikere med. AmbuFlex
udvikles og driftes af VestKronik ved Hospitalsenheden Vest, Herning, og den centrale server er placeret i Region Midtjyllands serverpark.
Formålet med afsnittet er at besvare spørgsmålet om, omfanget og arten af tekniske problemer i relation til AmbuFlex, samt hvordan klinikerne oplever brugervenlighed, funktionalitet
og grafik i AmbuFlex. I det følgende præsenteres den tekniske løsning opdelt efter data input
(fra patienten til databaseserveren) og data output (fra databaseserveren til klinikere).

Datakilder til beskrivelse af den tekniske kvalitet:
• Dataudtræk fra AmbuFlex (n=2.087 patienter)
• Spørgeskemaundersøgelse blandt klinikere (ambulatoriePROM n=117, telePROM
n=44)
• Stikprøveundersøgelse blandt lungekræftpatienter i ambulatoriePROM (n=100)
• Logbog fra supportfunktion (n=105)
• Observation i ambulatoriet (n=5)
• Interviews med ledere, læger og sygeplejersker (n=21)
• Fokusgruppeinterviews med patienter i ambulant forløb på afdelingen (n=21).

7.1

DATA INPUT

7.1.1

BESKRIVELSE AF DEN TEKNISKE LØSNING

Konceptet for AmbuFlex-databasen bygger på en tostrenget strategi, hvor (1) patienter besvarer en række PROM-skemaer igennem forløbet på det pågældende hospital, og (2) klinikere forholder sig til patienters PROM-besvarelser i forbindelse med behandling eller opfølgning. Fra databasen håndteres alle kontaktflader med patienter uanset måden, hvormed patienter har besvaret skemaet. Kontaktflade med patienter kategoriseres på tre måder (se
Figur 21):
•
•
•

Webplatform på tablets med internetopkobling i ambulatoriet (ambulatoriePROM)
Webplatform på patientens hjemmecomputer med internetopkobling (ambulatoriePROM
og telePROM)
Papirspørgeskemaer (postomdelt) med returkuvert (telePROM).

Webplatform på tablets
På de syv afdelinger, som anvender ambulatoriePROM, er der indkøbt én-fire tablets (ti tommer) per afdeling til brug i ambulatoriet. Der opnås internetopkobling til et lokalt netværk på
hospitalet (Wi-Fi) eller fra et teleselskab (3G/4G) enten via SIM-kort eller router. En såkaldt
kioskløsning er installeret på alle tablets, så brugerens adgang til systemindstillinger, hjemmesider med videre begrænses. Det er således kun muligt for brugeren at besvare spørgeskemaet. Patienten indtaster CPR-nummer på opstartssiden for at få adgang til at besvare
skemaet. Når alle spørgsmål er besvaret, overføres data via en sikker krypteret forbindelse
til AmbuFlex-serveren (SQL server).
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Webplatform på patientens hjemmecomputer
Patienter kan besvare på enhver computer med internetopkobling. Patienten tilgår spørgeskemaet via hjemmesiden prom-lc.dk (lungekræftpatienter) eller prom-pc,dk (prostatakræftpatienter). Alle internetbrowsere kan anvendes til at besvare PROM-skemaer (f.eks. Internet
Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari). Patienten indtaster CPR-nummer på opstartssiden for at få adgang til at besvare skemaet. Når alle spørgsmål i skemaet er besvaret
overføres data via en sikker krypteret forbindelse til AmbuFlex-serveren (SQL server). Er
patienten visiteret til telePROM, oplyses dennes e-mail, hvorefter efterfølgende påmindelser
og rykkerbreve fremsendes elektronisk per e-mail.
Papirspørgeskemaer (kun telePROM)
Når en patient visiteres til telePROM, vil den efterfølgende første kontakt til patienten foregå
via postomdelte breve. Såfremt patienten ikke har adgang til en computer med internetopkobling har patienten mulighed for at besvare PROM-skema på et fremsendt papirspørgeskema og returenere i frankeret svarkuvert til AmbuFlex hovedkontor i Herning. Patienten
angiver ikke CPR-nummer ved besvarelse på papirspørgeskema, da en stregkode på papirets sider forbinder besvarelsen med patientens CPR-nummer. Papirspørgeskemabesvarelser konverteres til digitale data via billedscanning (OCR/OMR). Typisk vil der gå en uge fra
patienten poster papirspørgeskemaet, til klinikeren har adgang til besvarelsen elektronisk.
Vælger patienter at besvare skemaet på papir, vil de efterfølgende påmindelser og rykkerbreve fortsat fremsendes via postomdelte breve.
FIGUR 21: ILLUSTRATION AF MÅDER, HVORPÅ PATIENTER KAN BESVARE PROM-SKEMA

AmbulatoriePROM
Webplatform på tablets
Webplatform på hjemmecomputer

TelePROM
Papirspørgeskema (postomdelt)

Webplatform på hjemmecomputer
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7.1.2

OMFANGET OG ARTEN AF TEKNISKE PROBLEMER

Dette afsnit beskriver de tekniske problemer relateret til henholdsvis (1) tablets, (2) webplatform og (3) papirspørgeskemaer.
Webplatform på tablets
Tabletløsningen har i projektet ikke været tilstrækkelig stabil og brugervenlig. Årsagen er
ustabil eller manglende internetforbindelse, ligesom brugerfladen på tablets med fordel kan
forbedres. Løsningen kan ikke anbefales til lignende projekter.
Flere løsninger for internetopkobling er igennem projektperioden afprøvet. Mobildækningen
har været utilstrækkelig ved omkring halvdelen af ambulatorierne. Den manglende mobildækning har betydet, at tablets enten ikke har forbundet til internettet eller, at brugerne har
måtte vente længe mellem sideskift. Udfordringer med tablets har betydet, at to ambulatorier
har fravalgt muligheden for at patienter kan besvare PROM-skema på tablets. Der var ikke
ønske om at opsætte computerskærme med internetkabel grundet begrænset plads i ambulatoriernes venteværelser, og fordi kabler til internetopkobling skulle trækkes. En læge fra en
af de afdelinger, der har fravalgt brugen af tablets siger: ”… det har fungeret dårligt med
tablets, fordi nettet ikke har været godt nok. De [sygeplejersker] har forsøgt, men i en periode
har de så også opgivet. Det er simpelthen for bøvlet”. 23 % af alle hændelser til supportfunktionen er relateret til tablets, der ikke virker grundet utilstrækkelig mobildækningen. Øvrige
hændelser (5 %) er relateret til programmeringsfejl, hvorfor problemet er løst.
Det varierer fra afdeling til afdeling hvor positive patienter og personale er over tablets brugerflade. På en afdeling oplever sekretærene, at det er få patienter, der har behov for hjælp
til at besvare skema. Sekretæren udleverer tablet, den medfølgende vejledning og hjælper
ikke patienterne yderligere. På en anden afdeling oplever sekretærene, at de ofte skal hjælpe
patienter med at besvare skema, hvorfor de bruger mange ressourcer. Sekretærerne føler
ikke, at de er klædt tilstrækkeligt på til at introducere patienterne til projektet, ligesom de ikke
ved, hvordan tablets konfigureres ved fejl. Flere oplever, at pårørende ofte hjælper ved behov. Flere steder er det sygeplejersken, der i forbindelse med introduktion til projektet introducerer patienten til tablets. En læge fortæller: ”Den første gang, hvis det har været et problem, så har sygeplejerskerne, der har skulle behandle patienten lige siddet og hjulpet med
det, hvis ikke de havde ville gøre det hjemmefra. Så møder de lidt før, og så får de hjælp. Så
det kræver selvfølgelig en ekstra ressource, men så bliver det gjort i relation til fremmødet”.
Stikprøveundersøgelsen blandt lungekræftpatienter viser, at 40 % besvarer skema på tablets. Af disse angiver 86 %, at det er meget let eller let at besvare spørgeskemaet elektronisk.
Patienter efterlyser (1) bedre trykfølsom skærm, (2) større skriftstørrelse på webplatform, (3)
mulighed for at trykke tilbage i skemaet og se forrige indtastninger, uden at selvsamme indtastning slettes, og (4) bedre brugerflade ved indtastning af kvalitative kommentarer.
Brugervenligheden af tablets er hovedsageligt afhængig af mobildækningen i ambulatorier
samt personalets motivation. Patienters IT-kompetencer og tablets brugerflade er i mindre
grad betydende. Det anbefales at opsætte stationære kioskløsninger med internetforbindelse via kabel. En større og bedre trykfølsom skærm er ligeledes at foretrække, ligesom
enkelte funktioner i webplatformen skal ændres for at forbedre brugervenligheden. Omkostningerne til en stationær kioskløsning er væsentlig højere end trådløse tablets, hvorfor det
må indberegnes i budgettet. Opsætning af en stationær kioskløsning kræver ligeledes hjælp
fra den lokale/regionale IT afdeling.
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Webplatform på patientens hjemmecomputer
Overordnet set er der stor tilfredshed blandt patienter med at besvare PROM-skema på internettet. Oftest vælger patienter at besvare PROM-skemaet hjemmefra (udsagnet er ikke
undersøge kvantitativt, hvorfor udsagnet baseres på erfaringer fra klinikere). 26 % af hændelser til supportfunktion handler om, at patienter ikke kan finde hjemmesiden. Patienter indtaster webadressen, men i stedet for at tilgå hjemmesiden, tilgår de en søgemaskine. Hjemmesiderne prom-lc.dk og prom-pc.dk fremgår derfor som første hit i søgemaskiner (f.eks.
Google, Yahoo, Bing), og problemet er løst. Øvrige hændelser (19 %) er relateret til programmeringsfejl eller patientens browser, der mangler systemopdatering. Disse problemer
er løst.
Som ved brug af tablets rapporterer patienter problemer med at indtaste kvalitative kommentarer, samt muligheden for at trykke tilbage i skemaet og se forrige indtastninger. Patienter
efterlyser muligheden for at printe og/eller gemme tidligere besvarelser.
Mange klinikere ytrer bekymring for om patienter har evner til at besvare skemaer elektronisk. To sygeplejersker (S1 og S2) reflekterer over deres egne fordomme over IT-kompetencerne blandt ældre og syge patienter: Sygeplejerske 1: ”Der var også mange [klinikere] som
var bekymret for selve teknikken”. Sygeplejerske 2: ”’Det kan de ikke finde ud af, de kan ikke
bruge computere’, tænkte jeg. Men det er få, der har meldt fra (…) dem kan vi tælle dem på
én hånd” Sygeplejerske 1: ”Så har jeg også oplevet, at familien har været rigtig god til træde
ind, og har taget det som en familieopgave. Det kan godt være, at patienten ikke bruger
computeren eller har lyst til at taste det ind, men så ringes børnene op, og så taster de ind”.
Flere læger og sygeplejersker oplever, at det hovedsageligt er klinikernes manglende tro på
patientens evner og motivation for at deltage, som skaber barrierer for, om patienter besvarer
skemaer eller ej: ”Udfordringen har egentlig ikke ligget hos patienten men hos personalet,
der skulle vænne sig til, at kan vi nu overhovedet bede den ældre patient på 80 år om det
her, det kan de ikke finde ud af [at besvare skema elektronisk]. Og det er ikke et problem,
fordi hvis de [patienter] ikke selv kan finde ud af det, så får de hjælp”.
Brugervenligheden ved webplatform er høj. De fleste patienter evner at besvare skemaer
elektronisk, og såfremt de ikke har adgang til computer med internet, finder de andre måder
at løse problemet på. Forudsat enkelte justeringer af brugerfladen, anbefales det at anvende
webplatform til patienters besvarelser af PROM-skemaer.
Papirspørgeskemaer
Patienter visiteret til telePROM har mulighed for at besvare PROM-skema på papir. I to tilfælde er et skema ikke er nået frem med posten til patientens hjemmeadresse. Når patienten
ikke modtager skema med posten, vil AmbuFlex-systemet efter to på hinanden følgende
rykkere informere klinikeren om, at patienten ikke har responderet. Arbejdsgangen er, at
patienten i stedet kontaktes telefonisk eller bookes ambulant konsultation. Der er således
sikkerhed for, at patienter ikke ”glemmes” i systemet.
Det er dokumenteret, at svarprocenten øges betragteligt, hvis patienten har flere muligheder
for at besvare skema (mixed-method) [34]. Det anbefales, at papirløsningen anvendes for at
sikre høj svarprocent. Andelen af patienter der har besvaret skema på henholdsvis tablet,
web og papir er ikke undersøgt kvantitativt.
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7.2

DATA OUTPUT

7.2.1

BESKRIVELSE AF DEN TEKNISKE LØSNING

I AmbuFlex er al skemaadministration samlet på én server-applikation, hvor den samme
bagvedliggende kodebase styrer alle projekter, uagtet at dataindsamlingsgrænsefladen set
fra patientens side fremtræder diagnosegruppespecifik. Enkelte features er tilgængelige for
klinikere afhængig af om ambulatoriePROM eller telePROM anvendes i det pågældende
ambulatorium. Dataadgang og -håndtering for klinikeren kategoriseres på tre måder:
•
•
•

Webplatform for login til AmbuFlex
Webplatform (AmbuFlex) for klinikervurdering af patientbesvarelse
Webplatform (AmbuFlex) for visitation og håndtering af PROM-skema (kun telePROM).

Webplatform for login til AmbuFlex
For ambulatorier i Region Midtjylland, hvor AmbuFlex er udviklet, er data tilgængeligt i den
elektroniske patientjournal Midt-EPJ via trykknap-integration. Trykknap-integration kan alene
anvendes i Region Midtjylland, hvilket har betydet, at en alternativ login løsning er udviklet
til de øvrige syv ambulatorier i Region Hovedstaden, Syddanmark og Nordjylland.
I modsætning til trykknap-integration, hvor data tilgås via ét klik, kræves ni klik for at tilgå
data uden trykknaps-integration: (1) internetbrowseren åbnes, (2) hjemmesiden vestdrift.dk/opret.php åbnes, (3) brugernavn indtastes, (4) klik: ”SEND”, (5) mailserveren åbnes,
(6) mail fra AmbuFlex med link til databasen åbnes, (7) maillink aktiveres, hvormed AmbuFlex åbnes i nyt browservindue, (8) patientens CPR-nummer indtastes, (9) klik: ”Fortsæt”.
Linket til AmbuFlex-databasen er gyldig i én arbejdsdag, og den angivne adgangskode kan
anvendes i tre måneder.
Webplatform (AmbuFlex) for klinikervurdering af patientbesvarelse
Præsentation af data for klinikeren er centreret om AmbuFlex-oversigten, som viser patientens besvarelser (se Figur 22). Øverst i oversigten vises patientens svar med dato for besvarelse. Svarene fremkommer automatisk, når skemaet er tastet/scannet. Farvesøjlerne og
tallene angiver, hvordan patienten selv vurderer at have det. Jo mørkere/længere søjler og
højere tal – jo dårligere selvvurderet helbred, højere grad af symptomer osv.
FIGUR 22: EKSEMPEL PÅ AMBUFLEX-OVERSIGT

Klinikeren kan desuden tilgå funktionerne ”HISTORIK”, som viser oversigt over tidligere
hændelser, f.eks. dato for hvornår patienten er oprettet i systemet, har besvaret et skema
osv., ”STAMDATA”, hvor klinikeren kan indtaste telefonnumre, e-mail, bemærkninger med
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videre, og ”VIS BESVARELSE”, hvor hele patientens besvarelse vises med angivelse af
svarkategori (modsat farvekoder og tal i AmbuFlex-oversigten).
Webplatform (AmbuFlex) for visitation og håndtering af PROM-skema (kun telePROM)
Under funktionen ”VISITATION” visiteres patienten til AmbuFlex, ligesom det angives, hvor
ofte skemaer automatisk fremsendes til patienten (eksempelvis hver tredje måned). Af Figur
22 fremgår det, at næste skema ”Afsendes 05 jan 2016”. Ønskes datoen ændret eller slettet,
gøres dette manuelt.
Når AmbuFlex-systemet har registreret en patients besvarelse, fremgår det af liste-oversigten ”Afventer håndtering” (se Figur 23). Der er opsat behandlingsspecifikke algoritmer, der
på baggrund af de rapporterede oplysninger triagerer patienterne til forskellige opmærksomhedsniveauer (rød/gul/grøn/grå) i forhold til en vurdering af behovet for ambulant kontrol (se
bilag 4). Algoritmen tolkes som:

GRØN:
GUL:
RØD:
GRÅ:

Patienten har ikke behov for kontakt. Patienten fremsendes brevsvar.
Patienten kan have behov for kontakt. Patienten kontaktes telefonisk.
Patienten har behov for kontakt. Patienten bookes til ambulant konsultation.
Patienten har ikke besvaret skemaet. Patienten kontaktes telefonisk.

Figur 23 illustrerer, at systemet på baggrund af de fire besvarelser med synliggørelse af
farvekoder anbefaler patienternes kontaktbehov som henholdsvis ambulant konsultation (Allan = RØD), brevsvar (Carsten = GRØN), telefonkonsultation (Hans = GUL) og telefonkonsultation (Knud = GUL).
FIGUR 23: EKSEMPEL PÅ LISTEOVERSIGT, DER ANGIVER ”AFVENTER HÅNDTERING”

Når patienten er kontaktet enten via brevsvar, telefonkonsultation eller ambulant konsultation, håndteres skemaet i AmbuFlex (se Figur 24). Herefter sender systemet automatisk nyt
skema til patienten efter det visterede interval.
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FIGUR 24: EKSEMPEL PÅ, HVORDAN ET SKEMA HÅNDTERES I AMBUFLEX

7.2.2

OMFANGET OG ARTEN AF TEKNISKE PROBLEMER

Dette afsnit redegør for tekniske problemer relateret til henholdsvis (1) login (2) webplatform
for klinikervurdering (3) webplatform for visitation og skemahåndtering.
Webplatform for login til AmbuFlex
Processen, hvormed klinikere der ikke har trykknap-integration, logger på AmbuFlex-systemet, er en af de største barrierer for succesfuld implementering af projektet. Der er markant
forskel på klinikeres tilfredshed med loginmetoden – alt afhængig af om de er ansat i en
region med trykknap-integration eller ej (se Figur 25). Figuren viser, at 84 % af klinikere ansat
i Region Midtjylland (med trykknap-integration) er tilfredse med loginmetoden, mens samme
kun er tilfældet for 31 % af klinikere i de øvrige regioner (uden trykknap-integration).
FIGUR 25: ER DU TILFREDS MED MÅDEN, HVORPÅ MAN LOGGER IND I AMBUFLEX*

Region Midtjylland (n=31)
Øvrige regioner (n=65)

84%
31%

6%
58%

Ja

Nej

10%
11%

Ej relevant

* Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt klinikere

På baggrund af interviews med klinikere samt kvalitative kommentarer fra spørgeskemaundersøgelsen forklarer klinikerne fra ”øvrige regioner”, at loginmetoden er en hæmsko for systematisk og daglig anvendelse af AmbuFlex-systemet. Årsagen er, at ”man skal logge ind
på mange ting i forvejen. Så er der lige endnu en login-ting”, ”det er besværligt med mange
klik”, ”det er besværligt at vente på en ny mail hver gang”, ”man bør selv kunne ændre loginkoden”, og ”AmbuFlex burde være integreret i den elektroniske patientjournal”. Modsat fortæller en læge fra en afdeling, der har trykknapintegration, at den lette loginmetode er en
forudsætning for, at AmbuFlex anvendes: ”Jeg skal bare klikke på åben, så er den åbnet og
tilgængelig. Det er rigtig vigtigt, for hvis man skal klikke mange gange, så gider man jo ikke
rigtig at bruge det. For vi har en meget travlt hverdag. Derfor synes jeg, at det er en kæmpe
fordel, at vi har det som en del af vores journalsystem”.
9 % af hændelser til supportfunktion omhandler mails fra AmbuFlex, der er forsinket eller
udeblevet. Flere steder opfanger regionens spamfilter mails fra AmbuFlex, hvorfor link til
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databasen må sendes manuelt. Øvrige 13 % af hændelser til supportfunktionen omhandler
programmeringsfejl samt uklarhed om brugernavn, hvorfor problemerne er løst.
Login til AmbuFlex har betydning for succesfuld implementering af projektet. Det anbefales,
at trykknap-integration (eller lignende løsninger) indføres i alle regioner. I løbet af projektperioden er der rettet henvendelse til de regionale IT-afdelinger med henblik på implementering
af trykknapintegration. Dette har ikke været muligt, da projekterne ikke har karakter af drift. I
skrivende stund arbejdes der i Region Nordjylland på en ny loginmetode via single-sign-on,
hvor klinikeren logger på AmbuFlex-systemet med samme kodenavn og password som til
regionens øvrige IT-systemer.
Webplatform (AmbuFlex) for klinikervurdering af patientbesvarelse
Overordnet set er der stor tilfreds med layout og funktionalitet af AmbuFlex-platformen. Farvekoder gør AmbuFlex-oversigten overskuelig og brugervenlig, og således er mellem 68 %
og 95 % af læger og sygeplejersker tilfredse med den grafiske præsentation af data (se Figur
26). Det er muligvis længden af det prostataspecifikke spørgeskema, som er årsag til, at der
er forskel i klinikernes tilfredshed med den grafiske præsentation i AmbuFlex (se afsnit 8.3).
FIGUR 26: ER DU TILFREDS MED DEN GRAFISKE PRÆSENTATION I AMBUFLEX (SØJLER OG
RØD/GUL/GRØN FARVEKODE)*

Lungekræft (n=57)

95%

Prostatakræft (n=41)

68%

Ja

Nej

2% 4%
20%

12%

Ej relevant

* Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt klinikere

Resultatet fra spørgeskemaundersøgelsen understøttes af flere interviews med klinikere:
”Det er meget let at overskue. Det der med farver, jeg synes det er meget genitalt med de
der farvekoder”. Nogle klinikere mener dog, at ”tallene og længden på søjlerne er forvirrende”, hvorfor AmbuFlex-oversigten med fordel kan simplificeres mere.
Brugervenligheden i præsentationen af data ved hjælp af farvekoder betyder, at klinikeren
hurtigt kan beslutte, hvad patientens primære problemer er. En læge fortæller: ”Det vil ikke
give mening at sidde og nærlæse hver eneste [spørgsmål]. Så det er meget fint, at man
relativt hurtigt kan få et overblik over, om der er noget, eller om der ikke er noget”. I flere
onkologiske ambulatorier udfyldes et bivirkningsregistreringsskema på papir. I modsætning
til papir-skemaer fremhæves muligheden for at se flere besvarelser over tid som en styrke
ved AmbuFlex-oversigten: ”… det giver meget mere systematik og overskuelighed det her
[AmbuFlex-oversigten]. Plus, her kan vi se over tid, det kan vi heller ikke med den [bivirkningsregistreringsskema på papir]. Man har virkelig mulighed for hurtigt at prioritere”.
Webplatform (AmbuFlex) for visitation og håndtering af PROM-skema (kun telePROM)
Blandt de udvalgte sygeplejersker, som er hyppige brugere af systemet for visitation af patienter til AmbuFlex og håndtering af PROM-skemaer, er der tilfredshed med brugervenligheden. Logikken bag systemet kræver dog tilvænning. En sygeplejerske fortæller: ”Når man
lige lærer det [AmbuFlex-systemet] at kende, så er det fint at bruge, men man skal lige lære
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det at kende. Der er flere ting i starten, som man lige skal holde tungen lige i munden om,
hvor man går hen og gør de forskellige ting. Indtil man får prøvet det nogle gange [så er det
ikke et problem længere]”.
Udfordringen er at få de sygeplejersker, som visiterer patienter til AmbuFlex, til at forstå logikken i systemet. Det vurderes, at den manglende forståelse for systemet er et udtryk for,
at systemet anvendes på en for lille gruppe patienter, hvorfor erfaringen med at anvende
systemet er begrænset. En sygeplejerske fortæller: ”Vores kollegaer, de visiterer dem jo ind
i PROM, når de har dem til tre måneders kontrol. Men ellers bruger de ikke systemet ret
meget, så de er heller ikke kommet til at kende det. Ordentligt. Det tror jeg også betyder
noget. Jeg tror, det er meget den der, ’vi magter ikke mere nyt’”.
Præmissen for, at AmbuFlex-systemet kan anvendes som alternativ kontaktform til ambulant
konsultation, er, at systemet er pålideligt. Troen på, at systemet ikke ”glemmer” patienter har
for nogle klinikere været fuldt til stede. En sygeplejerske fortæller, hvordan holdningen til
systemets pålidelighed har ændret sig: ”Det har vi haft svært ved i begyndelsen [at stole på
systemet]. Fordi hvis der ikke kommer et skema, så går vi jo heller ikke ind og kigger efter
PSA. Så kan de [patienten] i teorien godt have recidiv fra deres PSA, uden at vi opdager det.
Der er så den kontrol, at de får en rykker. Så vi har lidt snor i dem”. Enkelte gange er en
patient ”glemt”, da patienter hverken er visiteret til AmbuFlex eller er booket til en ambulant
konsultation. Den utilsigtede hændelse kan relateres til brist i arbejdsgange frem for brist i
sikkerheden i AmbuFlex-systemet. De hændelser fra supportfunktionen, der er rapporteret
vedrørende telePROM, er relateret til, at patienter figurerer på en forkert liste (afventer håndtering og forkert afdeling). Problemet var en programmeringsfejl, hvorfor fejlen er løst.

7.3

OPSAMLING OG DELKONKLUSION

I evalueringen af den tekniske kvalitet undersøges og vurderes omfanget og arten af tekniske
problemer ved AmbuFlex, samt hvordan klinikerne oplever brugervenlighed, funktionalitet og
grafik ved AmbuFlex. I det følgende besvares undersøgelsesspørgsmålene.
Hvad er omfanget og karakteren af tekniske problemer ved AmbuFlex?
Patienter i ambulatoriePROM har haft mulighed for at besvare PROM-skema på en online
webplatform på tablets med internetopkobling i ambulatoriet eller på patientens hjemmecomputer. For telePROM besvarer patienter enten skema på papirspørgeskemaer (postomdelt)
eller på en online webplatform fra patientens hjemmecomputer.
Tabletløsningen har i projektet ikke været tilstrækkelig stabil og brugervenlig. Årsagen er
ustabil eller manglende internetforbindelse, ligesom brugerfladen på tablets kan forbedres.
Brugervenligheden af tablets er dog hovedsageligt afhængig af mobildækningen i ambulatorier samt personalets motivation for at lære systemet at kende. Patienters IT-kompetencer
og tablets brugerflade er i mindre grad betydende.
Overordnet set er der stor tilfredshed blandt patienter med at besvare PROM-skema på internettet, og oftest vælger patienter at besvare skemaet hjemmefra. Tekniske problemer relateret til besvarelse fra patientens hjemmecomputer er, at patienter ikke kan finde hjemmesiden, da siden i starten af projektet ikke figurerede som første hit i søgemaskinerne. Brugervenligheden ved webplatformen er høj. De fleste patienter evner at besvare skemaer
elektronisk, og såfremt de ikke selv har adgang til computer med internet, finder de alligevel
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en måde at besvare skemaet på. Flere læger og sygeplejersker oplever, at det hovedsageligt
er klinikernes manglende tro på patientens evner og motivation for at deltage, som er en
barriere for, om patienter besvarer skemaer eller ej. Besvarelse og håndtering af spørgeskema på papir fungerer med tilfredshed. Kun få gange er skemaet ikke nået patientens
hjemmeadresse. Papirløsningen anvendes for at sikre høj svarprocent.
Hvordan oplever klinikere brugervenlighed, funktionalitet og grafik ved AmbuFlex?
Dataadgang og -håndtering for klinikeren er opsat via online login platform til AmbuFlex, hvor
klinikere kan se og vurdere patienters besvarelser. Såfremt telePROM anvendes, kan AmbuFlex benyttes til visitation og håndtering af PROM-skemaer.
For ambulatorier i Region Midtjylland, hvor AmbuFlex er udviklet, er data tilgængeligt i den
elektroniske patientjournal via trykknap-integration. En alternativt login løsning er udviklet til
de øvrige ambulatorier. Processen hvormed klinikere, der ikke har trykknap-integration, logger på AmbuFlex-systemet, er en af de største barrierer for succesfuld implementering af
PROM i klinisk praksis. Der er markant forskel på klinikeres tilfredshed med loginmetoden –
alt afhængig af om de er ansat i en region med trykknap-integration eller ej. Den alternative
loginmetode er derfor en hæmsko for systematisk og daglig anvendelse af AmbuFlex-systemet.
Overordnet set er der stor tilfredshed med layout og funktionalitet af AmbuFlex-platformen.
Farvekoder gør AmbuFlex-oversigten overskuelig og brugervenlig, og størstedelen af læger
og sygeplejersker er tilfredse med den grafiske præsentation af data. Præsentation af data
ved hjælp af farvekoder betyder, at klinikeren hurtigt kan få overblik over, hvad patientens
primære problemer er. I modsætning til besvarelser udfyldt på papir, fremhæves muligheden
for at se flere besvarelser over tid som en styrke ved AmbuFlex-oversigten.
Blandt de sygeplejersker, som er hyppige brugere af systemet for visitation af patienter til
AmbuFlex og håndtering af PROM-skemaer, er der tilfredshed med brugervenligheden og
tillid til systemet. Præmissen for, at AmbuFlex-systemet kan anvendes som alternativ kontaktform til ambulant konsultation, er, at systemet er pålideligt. Tilliden til, at systemet ikke
”glemmer” patienter, har været til stede blandt klinikere.
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8.

DEN KLINISKE KVALITET

I dette afsnit præsenteres den kliniske kvalitet. Formålet med afsnittet er at besvare evalueringens undersøgelsesspørgsmålet vedrørende klinikerne og patienters tilfredshed med det
sygdomsspecifikke PROM-skema. Endvidere undersøges klinikeres oplevelse og vurdering
af anvendelighed og klinisk relevans af PROM samt potentielle resultater. For henholdsvis
lunge- og prostatakræft beskrives først det udviklede PROM-skema.

Datakilder til beskrivelse af den kliniske kvalitet:
• Dataudtræk fra AmbuFlex (n=2.087 patienter)
• Spørgeskemaundersøgelse blandt klinikere (ambulatoriePROM n=117, telePROM
n=44)
• Logbog fra supportfunktion (n=105)
• Evalueringsworkshops for projekttovholdere (n=10)
• Observation i ambulatoriet (n=5)
• Interviews med ledere, læger og sygeplejersker (n=21)
• Fokusgruppeinterviews med patienter i ambulant forløb på afdelingen (n=21).

8.1

DET LUNGEKRÆFTSPECIFIKKE SPØRGESKEMA

Der er høj grad af tilfredshed blandt patienter og klinikere om PROM-skemaet. Således vurderer omkring tre ud af fire klinikere tilfredshed med spørgeskemaets længde samt spørgsmålenes formulering og nøjagtighed (se Figur 27).
FIGUR 27: HVOR TILFREDS ER DU MED SPØRGESKEMAETS FORM OG INDHOLD*

Længden af spørgeskemaet (n=55)

13%

Spørgsmålenes formulering (n=55)

13%

Spørgsmålenes nøjagtighed (n=53)

9%

Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken/eller

60%

15%

64%
60%

Utilfreds

Meget utilfreds

16%
21%

Ej relevant

9% 2%2%
4% 4%
2%4%4%

Ved ikke

* Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt klinikere

De enkelte spørgsmål i spørgeskemaet bliver af klinikere bedømt meget positivt (se Figur
28). Således er mellem 76 og 86 % af klinikerne tilfredse med spørgsmålene, der omhandler
overordnet helbred og livskvalitet samt fysiske og psykiske gener. Spørgsmålene omhandlende patienters seksuelle problemer vurderes mindst positivt af klinikerne (13 %).
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FIGUR 28: HVOR TILFREDS ER DU MED SPØRGSMÅLENE OMHANDLENDE:*
Overordnet helbred og livskvalitet (n=55)
Fysisk helbred (n=54)
Psykisk helbred (n=55)
Seksuelle problemer (n=54)
Meget tilfreds

Tilfreds

13%

67%

19%

67%

11%

11% 2%2%

65%

7%

Hverken/eller

13% 4%2%2%

54%
Utilfreds

Meget utilfreds

15% 4%2%2%2%
17%
Ej relevant

11% 2%4% 6%
Ved ikke

* Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt klinikere

Både klinikere og patienter mener, at spørgeskemaet kan gøres mere nøjagtigt, hvorfor
nogle spørgsmål skal omformuleres, andre udelades og nye tilføjes. Eksempelvis udfylder
klinikere bivirkningsregistreringsskemaer, og spørgsmål om bivirkninger relateret til den aktuelle kemobehandling efterlyses i skemaet. En læge fortæller: ”Det [skemaet] er jo ikke fyldestgørende, for det vi arbejder med. Det kan ikke erstatte bivirkningsregistreringsskemaet”.
Positivt er, at skemaet ikke alene undersøger fysiske gener, men også adresserer spørgsmål
om livskvalitet, hverdagen med en kræftsygdom, det seksuelle samliv og essentielle spørgsmål. En læge fortæller: ”Vi er jo meget vant til spørgeskemaer (…), og vi bliver lidt allergiske,
når de er for lange. Men jeg synes erfaringen her bagefter, er, at vi faktisk får nogle vigtige
ting med, som vi godt kunne havde fundet på at skære væk, hvis vi havde lavet skemaet
selv”. Flere patienter efterlyser spørgsmål om den psykosociale situation. Én patient siger:
”Det er fysik det hele”. Foruden bivirkningsskema efterlyser patienter og klinikere specifikke
spørgsmål vedrørende: feber, indlæggelse, flimren for øjne, tørhed i mund og svælg og
spørgsmål om sygdommens påvirkning på patienters sociale relationer.
Patienter har vanskeligt ved at besvare spørgsmålene, hvis kræftsygdommen ikke er årsagen til problemet. Patienterne efterlyser muligheden for at angive dette i skemaet. Eksempelvis brækkede en patient foden undervejs i forløbet. Svarene kunne ikke illustrere, at årsagen til patientens funktionsindskrænkning var den brækkede fod. Problemstillingen gælder
spørgsmål om funktionsevne (f.eks. at gå en tur) træthed, søvn, bekymring og depression.
Andre udfordringer ved spørgeskemaet er, at flere af spørgsmålene er uklart formuleret og
kræver yderligere uddybning. Eksempelvis spørgsmålet ”har du følt dig svag?”, hvor patienter efterlyser større specificering af spørgsmålet angående om der mental eller fysisk svaghed. Det undrer flere patienter, hvorfor tematikker gentages i skemaet (eksempelvis optræder spørgsmål om åndenød flere forskellige steder).

8.2

VURDERING AF DEN KLINISKE RELEVANS OG ANVENDELIGHED AF AMBULATORIEPROM

I det følgende beskrives klinikeres vurdering af udbyttet af at anvende PROM. Kvantitative
data fra spørgeskemaundersøgelsen blandt klinikere præsenteres først og underbygges af
kvalitative data. Udsagn stammer hovedsageligt fra Afdeling D, hvor projektet er bedst implementeret, og hvor klinikere derfor bedst har kunnet vurdere gevinster ved PROM.
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Syv ud af ti klinikere vurderer, at både patienter og klinikere i høj eller nogen grad har udbytte
af at anvende PROM i det kliniske arbejde (se Figur 29). En lille andel af klinikerne vurderer,
at patienter og klinikere slet ikke har udbytte af at anvende PROM (mellem 2 og 4 %).
FIGUR 29: I HVOR HØJ GRAD VURDERER DU, AT FØLGENDE HAR UDBYTTE AF AT ANVENDE
AMBULATORIEPROM*
Klinikerens eget udbytte (n=55)
Patienters udbytte (n=55)
I høj grad

33%

36%

24%
I nogen grad

25%

47%
I mindre grad

4%2%

22%

Slet ikke

2% 5%

Ved ikke

* Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt klinikere

8.2.1

KLINIKERENS UDBYTTE AF AMBULATORIEPROM

Af Figur 30 fremgår det, hvad klinikere vurderer er deres udbytte ved at anvende PROM.
FIGUR 30: HVAD ER DIT EGET UDBYTTE AF AT ANVENDE AMBULATORIEPROM*
Hurtigt overblik over patientens helbredsstatus og
livskvalitet (n=53)
Hurtigt overblik over udvikling/ændring i patientens
helbred (n=53)
Større opmærksomhed på patientens seksuelle
problemer (n=52)
Større opmærksomhed på patientens symptomer og
bivirkninger (n=54)
Større opmærksomhed på patientens psykiske
tilstand (n=53)
Større opmærksomhed på patientens funktionsevne
(n=53)
Mere tid til at tale om de problemer, der er til størst
gene for patienten (n=53)
Patienten inddrages mere i egen behandling og forløb
(n=53)

Kommunikationen med pårørende forbedres (n=53)

I høj grad

I nogen grad

8% 2%
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30%
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31%
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4%2%

28%
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25%
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28%

38%

17%

47%
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20%
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Pårørende inddrages mere i patientens behandling
6%
og forløb (n=53)
Bedre tid til de patienter, der har størst behov (n=50)

28%

25%

Kommunikationen med patienten forbedres (n=54)
Forløbet er bedre tilpasset den enkelte patients
behov (n=51)

62%
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Ej relevant

* Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt klinikere

Bedst vurderes udbyttet af at få et hurtig overblik over patienters helbred og livskvalitet samt
ændringer over tid (90 %). En læge siger: ”Det er rigtig gavnligt at se, hvordan det [helbredet]
ændrer sig over tid. Vi vil jo gerne se, at det bliver bedre, men ofte ser vi også, at det bliver
værre. Så kan vi tage fat om det”. Fordelene ved dels at have overblik over patientens aktuelle helbred og dels at kunne følge udvikling i helbred over tid, er, at samtalen med patienten

Side | 88

struktureres og centreres om de væsentligste problemstillinger. En læge siger: ”Vi kan koncentrere os om de problemområder, der er, og så kan vi undgå at tale om det, der er uændret,
hvor vi ikke rigtig kan stille noget op. Så man kan faktisk bruge mere tid på det, der er vigtigt”.
Sekundært vurderes udbyttet af, at klinikere bliver mere opmærksomme på patienters problemer – herunder seksuelle, fysiske, psykiske, funktionelle problemer. Mellem 70 % og 79
% af klinikere vurderer den større opmærksomhed positivt. En læge forklarer, at kort tid til
samtalen ofte er årsag til, at det kan være vanskeligt at komme omkring alle patientens problemer: ”Den korte tid, man har til de her patienter, så har man meget hurtigt et fokus på,
kan patienten overhovedet tåle at få behandling. Vi er blevet bedre til at komme ind omkring
det [det psykosociale aspekt], fordi vi forholder os til de spørgsmål, de [patienter] udfylder”.
Mindst positivt vurderes klinikeres eget udbytte af at anvende PROM til at forbedre kommunikationen og inddragelsen af pårørende, samt at der skabes bedre tid til de patienter, som
har størst behov. Halvdelen af klinikerne vurderer disse tre parametre positivt. Foruden de i
Figur 30 opstillede udbytter, fremgår det af de kvalitative interviews, at der også er andre
fordele ved PROM.
For klinikeren kan det blive lettere at tale med patienten om følsomme og mere tabubelagte
emner, ligesom PROM kan fungere som en slags ”dåseåbner” for at nå ind til patienter, som
kan være indelukkede og svære at tale med. En sygeplejerske forklarer: ”Det er i hvert fald
også blevet nemmere for mig sådan at tale om det med seksualitet. Jeg synes, den der dør
er åben lidt mere, end hvis jeg sådan møder en patient for første gang. Der kan det godt
være grænseoverskridende, tænker jeg, både for mig og egentlig også for patienten”.
Nogle klinikere anvender PROM som klinisk beslutningsstøtteredskab til at foretage ændringer i den planlagte behandling. En læge forklarer: ”Så det [PROM] hjælper mig at vurdere,
om behandlingen har hjulpet eller ej. Så laver jeg om på behandlingen, enten kemoterapimæssigt eller også med symptomlindrende behandling”. Fordelen er, at forløbet planlægges
med udgangspunkt i, om patienten kan tåle behandlingen på det planlagte tidspunkt. Hvis
patienten ikke kan tåle behandlingen, foretages justeringer – enten ved at ændre tidspunktet
for behandlingen eller ved at justere dosen af kemoterapi. En ledende overlæge forklarer:
”Det giver os et bedre billede af, om patienten er klar til den behandling, på det tidspunkt.
Det har haft afgørende betydning for, hvordan patientens forløb bliver, overordnet set”. Mens
en sygeplejerske reflekterer over dosisjusteringer: ”Der er i hvert fald nogle gange, hvor jeg
tænker, at der er nogle ordinationer, hvor det måske er HELBREDSbarometeret, der gør, at
jeg lige slår bremsen i og tænker, ’gad vide, om den her patient skal have behandling i dag’”.
Andre klinikere er dog af den opfattelse, at hvis PROM skal anvendes til at understøtte kliniske beslutninger, kræver det, at skemaet ændres og målrettes en mere bivirkningsspecifik
profil. En læge udtaler: ”Det skal være et mere specifikt skema for, at de kan bruge det som
et beslutningsgrundlag i forhold til for eksempel at ordre kemoterapi til dagen efter”.
Foruden de fordele, der er skitseret ved at anvende PROM i det daglige kliniske arbejde, er
der i interviewene beskrevet yderligere to fordele: et økonomisk potentiale angående mindre
medicinspild samt et kvalitetsudviklingspotentiale i evalueringen af indsatser over tid.
Vedrørende mindre medicinspild forklarer en sygeplejerske: ”Hvis man har en patient, som
pludselig ændrer sig så markant, så vil det i hvert fald gøre, at jeg tænker, at måske skulle
vi lige se patienten, inden vi bestiller behandlingen, så vi ikke smider en dyr behandling i
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skraldespanden”. Mens en læge forklarer, hvordan PROM-data kan anvendes til evaluering
af indsatser over tid: ”Det [PROM-data] er en guldgruppe af informationer. Så kan man også
bruge det i længden og se, om de tiltag, vi har gjort os, har det gavnet patienten, ja eller nej.
Så hvis det ikke har det, så kan man lave om på det”.
8.2.2

PATIENTERS UDBYTTE AF AMBULATORIEPROM

Af Figur 31 fremgår det, hvad klinikere vurderer er patienters udbytte af at anvende PROM.
FIGUR 31: HVILKE FORDELE VURDERER DU, PATIENTEN HAR VED AT ANVENDE AMBULATORIEPROM*

Patienten er bedre forberedt til samtalen (n=52)

35%

46%

12% 2%6%

Patienten husker bedre symptomer og bivirkninger
(n=51)

27%

49%

10% 6% 8%

Patienten har større indsigt i eget helbred og
livskvalitet (n=52)

27%

48%

12% 6% 8%

Patienten er mere aktiv i eget forløb (n=52)

25%

Patientens forløb er bedre tilpasset patientens behov
for behandling, hjælp og støtte (n=51)
Patienten er mere tilfreds med forløbet på afdelingen
(n=51)
I høj grad

I nogen grad

48%

20%
10%

24%

39%
24%

I mindre grad

19% 2%6%

39%

Slet ikke

4%

8% 10%
24%

Ved ikke

* Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt klinikere

Omkring tre ud af fire klinikere (mellem 73 % og 81 %) vurderer, at patienter er bedre forberedt til samtalen, husker problemer bedre, har større indsigt i eget helbred og er mere aktiv
i eget forløb. En læge fortæller, at fordelen ved, at patienter er mere forberedt og lettere kan
huske samt sætte ord på deres problemer, er, at klinikere er bedre i stand til at hjælpe patienter med de problemer, de måtte have: ”De [patienter] er selv mere opmærksomme på
deres oplevelser og symptomer. De har det nemmere ved at melde det ud til os, hvordan de
har det, og hvad der er galt, og hvad vi kan være behjælpelige med”. Mens en anden læge
forklarer: ”Vores patienter er jo patienter, som ikke har det store overskud. Alt, hvad der kan
hjælpe dem med at formulere, ’hvad er problemet for dig?’. Det er kun gavnligt for dem”.
Øvrige gevinster for patienterne er, at det hjælper dem med at tale med de pårørende om de
problemer, de måtte have. En sygeplejerske fortæller: ”Mange af dem [patienter] kommer og
siger ’jamen, min mand og jeg eller min kone og jeg satte os ned og udfyldte det her sammen,
og hold da op, hvor fik vi snakket om nogle gode ting’. Der hvor det bliver svært, det er ved
det seksuelle og bekymringerne for at dø. Det gjorde faktisk, at man lige sådan fik stoppet
op en gang hver tredje uge og fik tænkt over, ’hvordan er det egentlig hjemme hos os’”.
8.2.3

ULEMPER VED AMBULATORIEPROM

I Figur 32 præsenteres klinikeres vurdering af ulemper ved anvendelse af PROM.
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FIGUR 32: HVILKE ULEMPER ER DER VED AT ANVENDE AMBULATORIEPROM*

Patienten får et dårligere forløb (n=53) 2% 6% 15%
Det tager for meget fokus fra patientens vigtigste
2% 13%
problemer (n=52)

72%

27%

Det er for tidskrævende for klinikeren at anvende
6%
(n=53)

I høj grad

I nogen grad

52%

51%

I mindre grad

6%

6%

26%

Slet ikke

17%

Ved ikke

* Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt klinikere

Lidt over halvdelen af klinikerne vurderer, at det er for tidskrævende at anvende PROM.
Årsagen er hovedsageligt, at login til systemet vurderes tidskrævende, men også det forhold,
at klinikeren foruden PROM også skal lave en bivirkningsregistreringsprofil. Vurderingen af,
om PROM er tidskrævende, er dog afhængig af, hvor godt implementeret projektet er. Således er den afdeling, hvor projektet er godt implementeret, markant mere positiv end de øvrige afdelinger, hvad angår vurdering af tid. En læge og en sygeplejersker forklarer: Læge:
”Jeg bruger ikke selv meget tid på det, fordi det er nemt og tilgængeligt”. Sygeplejerske: ”Jeg
synes, jeg bruger den samme tid. Der er måske mere kvalitet i det, fordi jeg kan være mere
målrettet på problemområderne”.

8.3

DET PROSTATAKRÆFTSPECIFIKKE SPØRGESKEMA

Tilfredsheden med PROM-skemaet blandt patienter og især klinikere vurderes mindre positivt. Således vurderer mellem 37 % og 54 % af klinikere tilfredshed med spørgeskemaets
længde samt spørgsmålenes formulering og nøjagtighed (se Figur 33).
FIGUR 33: HVOR TILFREDS ER DU MED SPØRGESKEMAETS FORM OG INDHOLD*

Længden af spørgeskemaet (n=38) 3%

37%

Spørgsmålenes formulering (n=39)
Spørgsmålenes nøjagtighed (n=38)
Meget tilfreds

Tilfreds

21%

54%
37%
Hverken/eller

Utilfreds

18%
23%

34%
Meget utilfreds

5%
5%

16%
18%

13% 3% 13%
Ej relevant

Ved ikke

* Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt klinikere

De enkelte spørgsmål i spørgeskemaet bedømmes mindre positivt af klinikere (se Figur 34).
Således er kun omkring halvdelen af klinikerne tilfredse med spørgsmålene, der omhandler
overordnet helbred og livskvalitet samt fysiske og psykiske gener. Spørgsmålene omhandlende patienters seksuelle problemer vurderes dårligst af klinikerne (22 %).
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FIGUR 34: HVOR TILFREDS ER DU MED SPØRGSMÅLENE OMHANDLENDE:*

Overordnet helbred og livskvalitet (n=39)

56%

Fysisk helbred (n=39) 3%
Psykisk helbred (n=38)
Seksuelle problemer (n=37) 5%
Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken/eller

28%

62%

21%

50%
35%
Utilfreds

3% 13%

29%
24%
Meget utilfreds

5% 10%
5%

19%
Ej relevant

16%

3% 14%
Ved ikke

* Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt klinikere

I udviklingen af PROM-skemaet blev patienter, klinikere og forskere inddraget i processen.
Fordele og ulemper omkring brugen af eksisterende og validerede skemaer frem for et
skema udviklet til det specifikke formål blev drøftet i udviklingsfasen. En sygeplejerske reflekterer over udfaldet af drøftelserne, hvor resultatet blev at anvende validerede skemaer:
”… de skemaer er for brede, fordi det er nogle forskere, der har været med til at formulere
dem (…) man skal også lytte til klinikerne, hvad de synes, der ville være relevant. En af
konsekvenserne ved valget af validerede skemaer er, at PROM-skemaet er blevet for langt
og mindre anvendeligt i klinisk praksis.
PROM-skemaet adresserer mange emner, som ikke er relevante for den specifikke målgruppe. PROM-skemaet blev udviklet med intentionen om at inkludere alle patienter med
prostatakræft. Sygdomsbilledet (og behandlingen) er betydelig forskellig, alt afhængig af om
kræften er lokaliseret eller avanceret. Derfor oplever både patienter og klinikere, at mange
af spørgsmålene er irrelevante, og at skemaet ikke ”tilføjer lægerne noget nyt”.
Blandt patienter, som er interviewet, er der delte meninger om skemaet. Enkelte mener, at
skemaet er for unuanceret, og alle oplever, at der er mange irrelevante spørgsmål. To patienter siger: ”Patient 1: Jeg blev irriteret over, at det [skemaet] var så simpelt, der var så få
nuancer. Patient 2: Jeg synes det [skemaet] er udmærket, det svarede fuldstændig til mine
forventninger og også til min besvarelse. Der var nogle ting, som var ligegyldige for mig (…)
men så svarer man bare, at de ikke er relevante”. Patienterne peger især på fire spørgsmål
omhandlende andre sygdomme, brugen af hjælpemidler, smerter og træthed, som de mener
er for unuancerede, og som kræver nærmere uddybning.
Behovsstyret kontakt
Nogle af de afdelinger, hvor skemaet anvendes til behovsstyret kontakt (telePROM), oplever,
at de mange irrelevante spørgsmål betyder, at sygeplejerskerne skal reagere på symptomer
og bivirkninger, som de ved intet har med behandlingen at gøre. En sygeplejersker fortæller:
”… så skriver de [patienter] måske lige pludselig noget med deres afføring efter radikal prostatektomi, hvor det ikke er et af de problemer, som de får af den operation. Så bliver jeg jo
nødt til at kontakte dem og høre, hvad er det med din afføring. Ofte er det ingenting, men jeg
kan jo ikke sidde overhørigt, hvis der er et eller andet”. De spørgsmål, der med fordel kan
udelades, omhandler afføringsproblemer, smerter og patienters almene tilstand (disse
spørgsmål er målrettet patienter i medicinsk kastrationsbehandling).
Sygeplejersker oplever, at det er vanskeligt at gennemskue patienters behov for hjælp til
håndtering af rejsningsproblemer igennem skemaet. Ofte er der behov for tid og tillid, før
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patienter udtrykker behov for sexologisk rådgivning. Patienter anmoder ofte ikke om hjælp til
at håndtere rejsningsproblemer, men at de alligevel henvises til sexologisk rådgivning, når
de efter en telefonsamtale opdager, at det er muligt at få hjælp: ”Det viser sig faktisk nogle
gange, at de [patienter] faktisk har gået med nogle ting, som de egentlig ikke havde tænkt,
man kunne gøre noget ved. En del af dem er endt med at blive booket videre til en samtale
ved en sygeplejerske omkring seksualitet og rejsningsproblemer”.
Den behandlingsspecifikke algoritme, der er opsat for at indikere patienters behov for kontakt, opleves ikke retvisende. En sygeplejerske forklarer: ”Jeg synes, for mange patienter
udkommer som rød, uden at der er alvorlige komplikationer. Konsekvensen er, at sygeplejerskerne bliver ”immune” og derfor overser alvorlige problemer, der bør reagereres på.

8.4

VURDERING AF DEN KLINISKE RELEVANS OG ANVENDELIGHED AF TELEPROM

I det følgende beskrives klinikeres vurdering af udbyttet af at anvende PROM i det daglige
kliniske arbejde. Først præsenteres kvantitative data fra spørgeskemaundersøgelsen blandt
klinikere. Disse resultater understøttes af kvalitative udsagn fra interviews med klinikere.
Overordnet set vurderer omkring halvdelen af klinikerne, at både patienter og klinikere i høj
eller nogen grad har udbytte af at anvende telePROM i det kliniske arbejde (se Figur 35). Få
klinikere vurderer, at udbyttet er dårligt (0 til 2 % vurderer udbyttet dårligt).
FIGUR 35: I HVOR HØJ GRAD VURDERER DU, AT FØLGENDE HAR UDBYTTE AF AT ANVENDE
TELEPROM*

Klinikerens eget udbytte (n=41)
Patienters udbytte (n=41)
I høj grad

15%
20%
I nogen grad

37%

34%

34%
I mindre grad

32%
Slet ikke

2% 12%
15%

Ved ikke

* Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt klinikere

8.4.1

KLINIKERENS UDBYTTE AF TELEPROM

Figur 36 viser, hvad klinikere vurderer er deres eget udbytte ved at anvende PROM.
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FIGUR 36: HVAD ER DIT EGET UDBYTTE AF AT ANVENDE TELEPROM*
Hurtigt overblik over udvikling/ændring i patientens
helbred (n=40)
Hurtigt overblik over patientens helbredsstatus og
livskvalitet (n=41)
Større opmærksomhed på patientens symptomer og
bivirkninger (n=40)
Større opmærksomhed på patientens psykiske
tilstand (n=40)
Forløbet er bedre tilpasset den enkelte patients
behov (n=39)
Større opmærksomhed på patientens funktionsevne
(n=40)
Større opmærksomhed på patientens seksuelle
problemer (n=40)
Patienten inddrages mere i egen behandling og forløb
(n=39)
Mere tid til at tale om de problemer, der er til størst
gene for patienten (n=40)
Kommunikationen med patienten forbedres (n=40)
Bedre tid til de patienter, der har størst behov (n=40)
Pårørende inddrages mere i patientens behandling
og forløb (n=39)

18%
17%

I nogen grad

22%

46%

2%12%

15%

38%

18%

13%

18%

18%

35%

20%

8%

20%

15%

31%

15%

30%

10%
8%

18%

15%

I mindre grad

23%

23%

18%

38%

10% 15%

28%
46%
45%
Slet ikke

8%

20%

25%

13%

8%

25%

31%

20%
15%

28%

30%

Kommunikationen med pårørende forbedres (n=40) 3%5%
I høj grad

13% 3% 18%

50%

18%
23%
18%
21%

20%

18%

15%

20%

28%
21%
28%

20%
18%
20%

Ej relevant

* Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt klinikere

Sygeplejerskerne fremhæver fordelene ved at tale om de emner, der for patienten er mest
relevante. En sygeplejerske vurderer, at samtalen i højere grad kan koncentreres om emner,
som normalt ikke adresseres i en konsultation: ”Jeg tror godt, vi kan være slemme til at
glemme herinde, også at få spurgt til, om de er kommet godt tilbage på deres job og sådan
noget. Det har vi heller ikke været gode til, når de kom her til kontrollen, så er der fokus på
de der vandladninger og potens”.
Sygeplejersker oplever, at den behovsstyrede kontaktform både er tilfredsstillende for klinikere og patienter. En sygeplejerske fortæller, at patienter sjældent har særligt mange problemer, hvorfor patienten kan kontaktes telefonisk eller per brev: ”Alt efter, hvordan deres
skema falder ud, og deres PSA er og sådan noget, så vurderer vi så, hvad de skal. Jeg synes
faktisk langt de fleste, dem kan vi enten nøjes med at ringe til eller sende et brevsvar”.
Opgaven med at varetage ansvaret for patienters opfølgning efter operation vurderes af sygeplejerskerne yderst tilfredsstillende og er bl.a. med til at øge arbejdsglæden. Sygeplejerskerne oplever, at den sygeplejefaglige indsats over for patienter forbedres. Funktionen kan
for nogle sygeplejersker være for belastende, hvorfor sygeplejerskerne vurderer, at det kræver særlige sygeplejefaglige kompetencer at varetage funktionen.
Sygeplejerskerne oplever, at patienter er positive over telePROM og føler sig trygge. En
sygeplejerske fortæller: ”De [patienter] siger tit, at der er ingen grund til, hvis alt er som det
skal være, og det bare er for at få det blodprøvesvar, så er der ingen grund til at komme ind.
Det er sjældent, vi hører, ’det er jeg ikke særlig tryg ved’. Det kan jeg næsten ikke huske,
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nogen har sagt”. Såfremt patienter har problemer, er styrken ved PROM, at patienten visiteres hen, hvor den bedste hjælp er at hente. Derved forbedres forløbet for patienten.
8.4.2

PATIENTERS UDBYTTE AF TELEPROM

Figur 37 viser, hvad klinikere vurderer, er patienters udbytte af at anvende PROM.
FIGUR 37: HVILKE FORDELE VURDERER DU, PATIENTEN HAR VED AT ANVENDE TELEPROM*
Patienten bruger mindre tid på transport til hospitalet
(n=26)
Patientens forløb er bedre tilpasset patientens behov
for kontakt til afdelingen (n=27)
Patienten husker bedre symptomer og bivirkninger
(n=40)
Patienten er mere aktiv i eget forløb (n=40)
Patientens forløb er bedre tilpasset patientens behov
for behandling, hjælp og støtte (n=39)
Patienten har større indsigt i eget helbred og
livskvalitet (n=41)

42%
30%
45%

18%

48%

28%
17%

I høj grad

I nogen grad

8%

36%
41%

25%
21%

I mindre grad

8% 12%

44%

20%

Patienten er bedre forberedt til samtalen (n=40)
Patienten er mere tilfreds med forløbet på afdelingen
(n=38)

38%

33%

15%
3%
10%

33%
25%

10% 3% 23%
12% 2%
18%

16%
Slet ikke

11%

27%
25%

55%
Ved ikke

* Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt klinikere

Omkring tre fjerdedele af klinikere vurderer, at fordelen ved telePROM er, at patienters kontakt til ambulatoriet er behovsstyret. Konsekvensen er, at (raske) patienter ikke belemres
med transport til hospitalet og den ventetid, der ofte forekommer i ambulatoriet. En sygeplejerske fortæller: ”Der er flest fordele [ved telePROM]. Patienterne skal kun køre ind til os,
hvis de reelt har et behov. Jeg har hørt fra flere patienter, at de synes, det er rigtig fint at
slippe for at skulle køre herind. Der er tit lang ventetid i vores ambulatorie, så de slipper for
at sidde og vente en time på at kunne komme ind til lægen og få af vide, at alt ser fint ud”.
Mellem 58 % og 65 % af klinikerne vurderer, at PROM understøtter, at patienter er bedre
klædt på til behandlingen og forløbet. Eksempelvis fremhæver sygeplejersker, at patienter
er bedre forberedt til samtalen. Styrken er, at samtalen kan fokuseres på problemets kerne.
En sygeplejerske fortæller: ”Patienterne er sådan meget hurtige til at forstå, hvad man mener, og det har vi ikke prøvet før. De ved godt, når jeg ringer, så skal vi snakke om det
[seksuelle]”. Halvdelen af klinikerne ved ikke, om PROM har betydning for patienters tilfredshed med forløbet. Årsagen kan være, at patienttilfredshed er påvirket af mange andre faktorer end blot kontaktmønsteret.
8.4.3

ULEMPER VED TELEPROM

81 % af klinikerne vurderer, at det i høj eller nogen grad er for tidskrævende at anvende
PROM. Det er primært sygeplejersker, der vurderer, at det er tidskrævende, idet projektet
har medført opgaveglidning mellem læger og sygeplejersker (se Figur 38).
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FIGUR 38: HVILKE ULEMPER ER DER VED AT ANVENDE TELEPROM*

Patienten får et dårligere forløb (n=37) 3%3% 24%
Det tager for meget fokus fra patientens vigtigste
problemer (n=36)
Der er øget risiko for utilsigtede hændelser (n=27)
Der er øget risiko for at patientens forløb forsinkes
(n=27)

19%
15%
11%

Det er for tidskrævende for klinikeren at anvende
(n=38)
I høj grad

I nogen grad

46%
28%

15%

28%
26%

26%

25%

11%
30%

34%

I mindre grad

24%

33%
15%

47%

Slet ikke

19%
11% 8%

Ved ikke

* Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt klinikere

Figur 39 angiver klinikeres vurdering af tidsforbruget ved telePROM. Da der med projektet
sker opgaveglidning mellem læger og sygeplejersker, er det ikke overraskende, at knap tre
ud af fire sygeplejersker vurderer, at PROM har påvirket tidsforbruget negativt. Det øgede
tidsforbrug blandt sygeplejersker kan opfattes som udtryk for produktivitetsstigning. Som beskrevet i afsnit 6.3 omkring det sundhedsøkonomiske potentiale ved telePROM, er der behov
for tilførsel af ressourcer blandt sygeplejersker, såfremt projektet kan implementeres i en
forvejen travl ambulatoriefunktion.
FIGUR 39: HVORDAN HAR PROJEKTET INDTIL NU PÅVIRKET DIT TIDSFORBRUG*

Læge (n=7)
Sygeplejerske (n=21)

71%
29%

Jeg bruger mindre tid

29%
71%

Min tid er uændret

Jeg bruger mere tid

* Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt klinikere

En tredjedel af klinikerne vurderer, at risikoen for utilsigtede hændelser øges grundet PROM.
Årsagen kan bl.a. være, at PROM-skemaet ikke er tilstrækkeligt præcist til at vurdere patienters faktiske problemer. En sygeplejerske fortæller: ”Nogen gange kan de have svaret et
eller andet, som, når man får snakket med dem, er noget helt andet end det, skemaet egentlig viser”. At skemaet ikke altid stemmer overens med patienters faktiske problemer skaber
bekymring om, der er andre ting, der overses. Samtidig er det hændt, at patienter hverken
er visiteret til AmbuFlex eller er booket en traditionel ambulant lægekonsultation. Ikke alle
afdelinger har opsat procedurer for, at patienter ikke ”glemmes” i systemet.
En tredjedel af klinikerne vurderer, at risikoen for forsinkelser øges grundet PROM. Årsagen
er bl.a., at patienter ofte glemmer at få taget blodprøve, ligesom det kan være svært at få
kontakt til patienten telefonisk. En sygeplejerske forklarer: ”En af ulemperne ved det her kan
også være, at hvis man skal ringe til patienterne, så kan de være lidt svære at få fat i. Og
der kan sådan en patient godt hænge i nogle dage, inden man sådan lige får fat i dem, og
det er sådan lidt træls, når man på dagen har sat sig ind i den her patient, og så skal man til
at ringe til den her patient næste dag eller overgive det til en anden sygeplejerske”.
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Endelig stilles spørgsmålstegn ved, om et spørgeskema er i stand til at erstatte et fysisk
møde mellem klinikeren og patienten. En sygeplejerske forklarer, hvordan det kan være vanskeligt at drøfte følsomme emner som seksuelle problemer med patienter: ”Der kan godt
være en patient, der f.eks. har skrevet, at han har et problem i forhold til rejsning, men at
han bare selv ringer, hvis han har brug for en konsultation (…) Det kan godt være, at fordi
de så mig og hørte på mine faglige begrundelser, at de så alligevel tænker, at ’jeg vil egentligt
gerne have lidt hjælp’, men det er sværere at bede om hjælpen, når de skal svare på et
spørgsmål”. Metoden rummer potentiale for, at patienter ikke får tilstrækkelig hjælp og støtte.

8.5

OPSAMLING OG DELKONKLUSION

I evalueringen af den kliniske kvalitet undersøges og vurderes klinikerne og patienters tilfredshed med det sygdomsspecifikke PROM-skema. Endvidere undersøges klinikeres oplevelse og vurdering af anvendelighed og klinisk relevans af PROM. I det følgende besvares
undersøgelsesspørgsmålene.
Hvad er klinikeres og patienters tilfredshed med sygdomsspecifikke PROM-skemaer?
Overordnet set er der høj grad af tilfredshed blandt patienter og klinikere med det lungespecifikke PROM-skema. Både klinikere og patienter mener dog, at spørgeskemaet kan gøres
mere nøjagtigt, hvorfor spørgsmål kan tilføjes og/eller udelades. Eksempelvis udfylder
mange klinikere også bivirkningsregistreringsskemaer. Spørgsmål om bivirkninger relateret
til den aktuelle kemobehandling efterlyses i PROM-skemaet, for at lette klinikernes arbejdsgange med hensyn til bivirkningsregistrering.
Tilfredsheden med det prostatakræftspecifikke PROM-skema blandt patienter og især klinikere vurderes mindre positivt. PROM-skemaet adresserer for mange emner, som ikke er
relevante for den specifikke målgruppe. PROM-skemaet blev udviklet med intentionen om
at inkludere alle patienter med prostatakræft i projektet. Sygdomsbilledet (og behandlingen)
er betydelig forskellig, alt afhængig af om kræften er lokaliseret eller avanceret. Derfor oplever både patienter og klinikere, at mange af spørgsmålene er irrelevante, og at besvarelse
af skemaet ikke tilfører ny viden.
Hvordan vurderer klinikere anvendelighed og klinisk relevans af ambulatoriePROM?
Syv ud af ti klinikere, der anvender ambulatoriePROM, vurderer, at både patienter og klinikere i høj eller nogen grad har udbytte af at anvende PROM i det kliniske arbejde.
Bedst vurderes udbyttet af at få et hurtig overblik over patienters helbred og livskvalitet samt
ændringer over tid. Fordelen ved overblikket er, at samtalen med patienten struktureres og
centreres om patientens væsentligste problemstillinger. Sekundært vurderes udbyttet af, at
klinikere bliver mere opmærksomme på patienternes problemer – herunder seksuelle, fysiske, psykiske, funktionelle problemer. Klinikerne vurderer desuden, at det kan blive lettere
at tale med patienten om følsomme og mere tabubelagte emner, ligesom PROM kan fungere
som en slags ”dåseåbner” for at nå ind til patienter, som kan være indelukkede og svære at
tale med. Nogle klinikere anvender PROM som klinisk beslutningsstøtteredskab til at foretage ændringer i den planlagte behandling. Andre klinikere mener dog, at hvis PROM skal
anvendes til at understøtte kliniske beslutninger, kræver det, at skemaet ændres og målrettes en mere bivirkningsspecifik profil.
Omkring tre ud af fire klinikere vurderer, at patienter er bedre forberedt til samtalen, husker
problemer bedre, har større indsigt i eget helbred og er mere aktive i eget forløb. Fordelen
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ved, at patienterne er mere forberedt og lettere kan huske samt sætte ord på deres problemer, er, at klinikere er bedre i stand til at hjælpe, med løsning af patientens problemer.
Lidt over halvdelen af klinikerne vurderer, at det er for tidskrævende at anvende PROM.
Årsagen er hovedsageligt, at login til systemet vurderes tidskrævende, men også, at klinikeren foruden PROM også skal lave en bivirkningsregistreringsprofil. Vurderingen af, om
PROM er tidskrævende, er afhængig af, hvor godt implementeret projektet er.

Fordele ved ambulatoriePROM:
• Klinikerne får et hurtigt overblik over patienters helbred og livskvalitet samt ændringer
i helbredsstatus over tid
• Klinikerne har større opmærksomhed på patienters primære problemer
• Klinikerne kan have lettere ved at tale med patienter om følsomme emner, ligesom
det kan være lettere at få indelukkede patienter i tale
• Klinikerne kan anvende PROM som klinisk beslutningsstøtteredskab til at foretage
ændringer i den planlagte behandling – et fuldt udbytte heraf vil dog kræve en justering af PROM-skemaet
• Bedre kommunikation med og større inddragelse af patienter
• Patienter er bedre forberedt til samtalen, husker problemer bedre, har større indsigt i
eget helbred og er mere aktive i eget forløb
• Patienter hjælpes til at tale med pårørende om problemer
Ulemper ved ambulatoriePROM
• Det er for tidskrævende – dette er dog afhængig af tekniske barrierer (login), PROMskemaets indhold samt implementeringsgraden.

Hvordan vurderer klinikere anvendelighed og klinisk relevans af telePROM?
Overordnet set vurderer omkring halvdelen af klinikerne, at både patienter og klinikere i høj
eller nogen grad har udbytte af at anvende telePROM.
Blandt sygeplejerskerne fremhæves fordelene ved at tale om de emner, der for patienten er
mest relevante, og at samtalen i højere grad kan koncentreres om emner, som normalt ikke
adresseres i en konsultation. Sygeplejersker oplever, at den behovsstyrede kontaktform
både er tilfredsstillende for klinikere og patienter. Patientgruppen har sjældent særlig mange
problemer, hvorfor patienten kan kontaktes telefonisk eller per brev. Opgaven med at varetage ansvaret for patienters opfølgning efter operation, vurderes af sygeplejerskerne yderst
tilfredsstillende og er bl.a. med til at øge arbejdsglæden. Sygeplejerskerne oplever, at den
sygeplejefaglige indsats over for patienter forbedres. Funktionen kan for nogle sygeplejersker være for belastende, hvorfor sygeplejerskerne vurderer, at det kræver særlige sygeplejefaglige kompetencer at varetage funktionen.
Sygeplejerskerne oplever, at patienter er positive over telePROM og føler sig trygge. Omkring tre fjerdedele af klinikerne vurderer, at det er en fordel ved telePROM, at patienters
kontakt til ambulatoriet er behovsstyret. Konsekvensen er, at (raske) patienter ikke belemres
med transport til hospitalet og den ventetid, der ofte forekommer i ambulatoriet. Mellem 58
% og 65 % af klinikere vurderer, at PROM understøtter, at patienter er bedre klædt på til
behandlingen og forløbet.
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81 % af klinikerne vurderer, at det i høj eller nogen grad er for tidskrævende at anvende
PROM. Det er primært sygeplejersker, der vurderer, at det er tidskrævende, idet projektet
har medført opgaveglidning mellem læger og sygeplejersker. Opgaveglidningen medfører
en produktivitetsstigning for sygeplejersker, som bør følges op med flere sygeplejeressourcer. Det vurderes, at dette er essentielt for succesfuld implementering af telePROM.
En tredjedel af klinikerne vurderer, at brug af telePROM øger risikoen for utilsigtede hændelser. Årsagen kan bl.a. være, at PROM-skemaet ikke er tilstrækkeligt præcist til at vurdere
patienters faktiske problemer. At skemaet ikke altid stemmer overens med patienters faktiske
problemer skaber bekymring for, at der er andre ting, der overses. En tredjedel af klinikerne
vurderer, at risikoen for forsinkelser øges grundet PROM. Årsagen er bl.a., at patienter ofte
glemmer at få taget blodprøve, ligesom det kan være svært at få kontakt til patienten telefonisk. Endelig stilles spørgsmålstegn ved, om et spørgeskema er i stand til at erstatte et fysisk
møde mellem klinikeren og patienten.

Fordele ved telePROM:
• Opfølgning af patienter opereret for prostatakræft er en opgave, der sygeplejefagligt
er tilfredsstillende at varetage; det er bl.a. med til at øge arbejdsglæden
• Den sygeplejefaglige indsats over for patienter forbedres
• Patienter er positivt stemte og føler sig trygge ved opfølgningsforløb baseret på
PROM
• Mere effektive forløb, da patienter visiteres hen, hvor den bedste hjælp er at få
• Patienter bruger mindre tid på transport til hospitalet og undgår ventetid i ambulatoriet
• Patienter er bedre klædt på til behandlingen og forløbet
Ulemper ved telePROM
• Det er tidskrævende for sygeplejersker, da der ikke er afsat tilstrækkeligt mange ressourcer til at varetage kontakter i opfølgningsforløbet
• Øget risiko for utilsigtede hændelser og forsinkelser i patientforløbet
• Risiko for, at patienter ikke får tilstrækkelig hjælp og støtte, da PROM-skemaet ikke
er tilstrækkeligt præcist til at vurdere patienters faktiske problemer.
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9.

DEN PATIENTOPLEVEDE KVALITET

I dette afsnit præsenteres den patientoplevede kvalitet. Formålet med afsnittet er at undersøge patienters oplevelse og tilfredshed med at besvare PROM-skemaet og med at anvende
PROM i konsultation og opfølgningsforløb. Projektets påvirkning på patienters hverdag og
liv med kræft belyses også. Det er primært kvalitative data baseret på interviews med 21
patienter, som danner grundlag for afsnittet.

Datakilder til beskrivelse af den patientoplevede kvalitet:
• Spørgeskemaundersøgelse blandt patienter (telePROM n=129)
• Stikprøveundersøgelse blandt lungekræftpatienter i ambulatoriePROM (n=100)
• Fokusgruppeinterviews med patienter i ambulant forløb på afdelingen (n=21).

9.1

PATIENTERS OPLEVELSE MED BESVARELSE AF SPØRGESKEMAET

Patienterne er generelt positive over for metoden med at besvare et spørgeskema i forbindelse med kontakter til afdelingen. Eksempelvis angiver 85 % af lungekræftpatienter, at de
er tilfredse eller meget tilfredse med at besvare og bruge spørgeskemaet i forbindelse med
den ambulante konsultation med en læge eller sygeplejerske (se Figur 40).
FIGUR 40: HVOR TILFREDS ELLER UTILFREDS ER DU MED AT BESVARE OG BRUGE PROM I
FORBINDELSE MED DIN SAMTALE HOS LÆGEN/SYGEPLEJERSKEN* (N=99)

34%

Meget tilfreds

49%

Tilfreds

Hverken tilfreds eller utilfreds

15%

Utilfreds

1%

Meget utilfreds

* Kilde: Stikprøveundersøgelse blandt lungekræftpatienter i ambulatoriePROM

Tabel 14 viser, at lungekræftpatienter i gennemsnit bruger 11 minutter på at besvare første
skema. Når patienter har fået rutine i at besvare skemaet, bruges 1-3 minutter mindre. Tabel
15 viser, at prostatakræftpatienter i gennemsnit bruger 15 minutter på at besvare første
skema. Når patienter har rutine i at besvare spørgsmålene, besvares skemaet 2 minutter
hurtigere. Ingen lunge- eller prostatakræftpatienter fra fokusgruppeinterviewene vurderer, at
de bruger for lang tid på at besvare skemaet. En patient fortæller: ”Jeg synes, at udfyldelsen
af skemaet var både overskueligt og let. Det havde jeg ingen problemer med”. Flere patienter
nævner, at de besvarer skemaet hurtigere, jo flere skemaer, de besvarer.
TABEL 14: TIDSFORBRUG VED BESVARELSE AF LUNGEKRÆFTSKEMA*
N

Gennemsnit

Minimum

Maksimum

Skema 1

1.321

10,5

2,0

208,9

Skema 2

802

9,9

2,1

215,0

Skema 3

582

9,4

2,0

324,0

Skema 4

440

8,9

3,0

218,0
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Skema 5

329

8,3

2,0

75,0

Skema 6

250

8,3

2,0

73,1

Skema 7

172

8,2

2,1

54,0

Skema 8

136

8,8

2,0

74,0

Skema 9

106

9,8

3,0

191,0

Skema 10

85

7,0

2,0

20,0

4.461

9,4

2,0

324,0

Alle

* Kilde: Dataudtræk fra AmbuFlex

TABEL 15: TIDSFORBRUG VED BESVARELSE AF PROSTATAKRÆFTSKEMA*
N

Gennemsnit

Minimum

Maksimum

Skema=1

766

15,2

0

405,0

Skema=2

298

13,9

0

102,1

Skema=3

80

13,4

0

81,0

Skema=4

9

15,7

4,0

40,1

2

13,6

8,1

19,1

1.155

14,7

0

405,0

Skema=5
Alle

* Kilde: Dataudtræk fra AmbuFlex

Flere patienterne med lungekræft vurderer, at det i starten var vanskeligt at besvare skemaet, da de var nødsagtet til at forholde sig til, at de ikke var raske. En patient fortæller: ”Jeg
synes, det var svært [at svare på skemaet] i begyndelsen. Jeg skulle bare have tid til at
forholde mig til, at jeg ikke var rask. Det var det, at det handlede om. Det tror jeg ikke, man
kunne have ændret på. Det kan spørgeskemaet ikke gøre for”. Omvendt har skemaet over
tid hjulpet patienterne til at sætte ord på deres sygdom og helbred.

9.2

PATIENTERS OPLEVELSER OG TILFREDSHED MED AMBULATORIEPROM

Størstedelen af lunge- og prostatakræftpatienter i fokusgruppeinterviewene er positive over
for at anvende PROM i den ambulante konsultation, og patienter ønsker at bidrage til at
forbedre behandlings- og opfølgningsforløbet.
9.2.1

BRUGEN AF PATIENTERS BESVARELSE AF PROM-SKEMAET I DEN AMBULANTE KONSULTATION

Der er stor variation i, hvor mange patienter der oplever, at klinikerne inddrager besvarelsen
i konsultationen. Patienters erfaringer er i høj grad afhængig af, hvilken afdeling de behandles på, og hvor godt PROM er implementere i klinikernes arbejdsgange. Én ud af syv patienter fra samme afdeling har oplevet, at besvarelsen er nævnt ved lægesamtalen. Patienter
giver udtryk for, at det er meget utilfredsstillende, at besvarelsen ikke anvendes, og de er i
tvivl om besvarelsen anvendes. Patienterne har en forventning om, at klinikerne bruger besvarelsen, når de bruger tid på at svare.
Størstedelen af patienterne ønsker, at klinikerne fremadrettet taler med patienten om besvarelsen, og at den vises på en computerskærm. En patient er i tvivl om hans helbred, vurderes
ved brug af skemaet. Han siger: ”Gad vide, om de egentlig vurderer mit helbred ud fra det
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skema, det har jeg ikke nogen fornemmelse af, om de gør, for jeg er aldrig blevet udspurgt
om noget vedrørende skemaet. Men bruger de det så, for det synes jeg da ville være en ret
god ide”. Patienten støttes af andre, som undres over den manglende brug af skemaet.
Omvendt har samtlige patienter fra en afdeling, hvor projektet er implementeret godt, oplevet, at besvarelsen er brugt ved alle lægekonsultationer, ligesom besvarelsen er vist på en
computerskærm. Disse patienter er meget tilfredse med, hvordan besvarelsen anvendes, og
de er motiverede for at fortsætte med at besvare skemaet. En patient fortæller: ”Det giver
mig en tryghed, og det viser, at det betyder noget for dem [klinikerne] og behandlingen”.
9.2.2

INFORMATION OG BESKRIVELSE AF FORMÅLET

Patienter fra de afdelinger, hvor projektet er implementeret mindre succesfuldt, oplever i højere grad at være i tvivl om projektets formål. Patienterne vurderer, at en bedre introduktion
til projektets formål vil give dem et bedre udgangspunkt for at besvare skemaet. Af samme
grund efterlyses større gennemsigtighed: ”Jeg synes godt, de kunne fortælle mere om, hvad
de ville bruge det her skema til”. Omvendt har patienter fra den afdeling, hvor projektet er
implementeret godt, stor viden om projektets formål, ligesom de er informeret om, hvorfor
skemaet skal besvares, og hvad klinikerne bruger besvarelsen til.
9.2.3

PROM SOM REDSKAB TIL FORBEDRET LÆGE-PATIENT-KOMMUNIKATION

Flere patienter vurderer, at PROM-skemaet er et godt redskab til forbedret kommunikation
med klinikeren. Årsagen er for det første, at skemaet fungerer som udgangspunkt for samtalen med klinikeren, for det andet at patienter er bedre forberedt på samtalens indhold, for
det tredje identificeres og italesættes patienters væsentligste problemer hurtigere, og for det
fjerde er det ikke nødvendigt at forklare symptomer og bivirkninger på ny. En patient fortæller: ”Jeg synes også, at det er en god idé med spørgeskemaet, fordi når vi kommer herned,
så ved de faktisk, hvordan vi har det. Man skal ikke til at sidde og forklare, hvordan man har
haft det. Det synes jeg er godt”. Mens en anden patient siger: ”Man kommer hurtigere frem
til problemerne, og hvad man kan gøre ved dem”.
9.2.4

PROM SOM STØTTE TIL AT HUSKE SYMPTOMER OG DRØFTE PROBLEMER

43 % af lungekræftpatienterne oplever i høj eller nogen grad, at skemaet hjælper dem til at
drøfte problemer, som de ellers ikke ville have drøftet (se Figur 41).
FIGUR 41: I HVILKEN GRAD FIK HELBREDSBAROMETERET DIG TIL AT DRØFTE PROBLEMER
MED LÆGEN ELLER SYGEPLEJERSKEN, SOM DU ELLERS IKKE VILLE HAVE DRØFTET*
(N=97)

9%

34%

I høj grad

I nogen grad

24%

I mindre grad

23%

Slet ikke

10%

Ved ikke / ikke relevant

* Kilde: Stikprøveundersøgelse blandt lungekræftpatienter (ambulatoriePROM)

PROM-skemaet sikrer, at klinikeren og patienten får talt om alle væsentlige problemer, ligesom patienten selv har mulighed for at præge samtalen. At patienten ikke glemmer vigtige
spørgsmål og problemstillinger, skaber tryghed, fortæller en patient: ”Jeg tror ikke, jeg havde
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fået snakket om det, hvis ikke jeg havde haft HELBREDSbarometeret. Så jeg synes, det er
godt”.
Skemaet fungerer som en støtte til at huske symptomer og bivirkninger (se Figur 42). For 62
% af lungekræftpatienterne har skemaet hjulpet dem til at huske problemer, de har haft mellem konsultationer. Flere patienter fortæller, at de tidligere har oplevet at forlade en konsultation uden at have fået svar på det, de kom efter. En patient fortæller: ”Når man først sidder
og snakker, kan man nemt glemme at spørge. Der kan HELBREDSbarometeret være en
hjælp til at huske”.
FIGUR 42: HJALP HELBREDSBAROMETERET DIG TIL AT HUSKE DE PROBLEMER, DU EVENTUELT MÅTTE HAVE HAFT SIDEN SIDSTE KONSULTATION* (N=76)

62%

28%

Ja

Nej

11%

Ved ikke

* Kilde: Stikprøveundersøgelse blandt lungekræftpatienter (ambulatoriePROM)

9.3

PATIENTERS OPLEVELSE OG TILFREDSHED MED TELEPROM

Blandt de prostatakræftpatienter, der anvender telePROM, vurderer 49 % at have udbytte
heraf. En stor andel af patienter (20 %) ved dog ikke, eller finder det ikke relevant at svare
på, om de har udbytte af PROM-skemaet (se Figur 43).
FIGUR 43: I HVOR HØJ GRAD VURDERER DU, AT DU HAR UDBYTTE AF AT ANVENDE PROMSKEMAET* (N=113)

14%

I højeste grad

35%

I nogen grad

24%

I mindre grad

Slet ikke

7%

20%

Ved ikke / ikke relevant

* Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt prostatakræftpatienter (telePROM)

Figur 44 viser, hvilke fordele patienter vurderer der er ved PROM-skemaet. Omkring halvdelen af patienterne angiver, at de har større indsigt i eget helbred og livskvalitet (54 %), at
skemaet hjælper dem til at huske symptomer og bivirkninger bedre (53 %), at de er bedre
forberedt til samtalen (52 %), at de er mere aktive i eget forløb (49 %), og at de er mere
tilfredse med forløbet på afdelingen (45 %). Mellem 34 til 39 % oplever, at deres forløb er
bedre tilpasset deres behov for kontakt til afdelingen samt hjælp og støtte.
Andelen af patienter, der i Figur 44 angiver ”ved ikke” eller ”ikke relevant”, er dog relativt stor,
hvilket kan være udtryk for, at spørgsmålene i spørgeskemaundersøgelsen er uklart formuleret og svære at svare på. Besvarelse af spørgsmålene kræver alt andet lige, at patienterne
ved, hvordan patientforløbet var på afdelingen, før projektet blev implementeret.
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FIGUR 44: HVILKE FORDELE ER DER VED AT ANVENDE PROM-SKEMAET*

Jeg er bedre forberedt til samtalen (n=104)

22%

Jeg er mere tilfreds med mit forløb på afdelingen
(n=104)

22%

Jeg bruger mindre tid på transport til hospitalet
(n=107)

22%

30%
23%

11% 9% 12%

18%

36%

Jeg husker bedre mine symptomer og bivirkninger
(n=106)

18%

35%

Jeg er mere aktiv i mit eget forløb (n=103)

17%

Mit forløb er bedre tilpasset mine behov for
behandling, hjælp og støtte (n=104)
Ja, i højeste grad

Ja, i nogen grad

9%

28%
25%

I mindre grad

19%
21%
10% 12%

30%

7%

17%

9%

19%

12%

18%

38%

13% 13%

Nej, slet ikke

21%

46%
22%

32%

11%

8%

15% 10%

Jeg har større indsigt i mit eget helbred og livskvalitet
(n=104)

Mit forløb er bedre tilpasset mit behov for kontakt til
hospitalet (n=106)

19%

41%

Ved ikke/ ikke relevant

* Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt prostatakræftpatienter (telePROM)

Figur 45 illustrerer de ulemper, som patienter vurderer, der er ved telePROM. Lidt over en
tredjedel (37 %) af patienterne vurderer, at en ulempe er, at besvarelsen ikke drøftes med
en kliniker. Patienter fra fokusgruppeinterviews fortæller, at de forventer, at besvarelsen benyttes i forbindelse med kontakten til afdelingen.
FIGUR 45: HVILKE ULEMPER ER DER VED AT ANVENDE PROM-SKEMAET*

Jeg får et dårligere forløb (n=101) 2%9%

64%

Det er for tidskrævende (n=103) 1%5% 21%

59%

Det fjerner fokus fra problemer, der er vigtigere for
2% 8% 20%
mig (n=102)
Formuleringerne af spørgsmålene er uklare (n=103) 4% 15%

25%
14%

50%

18%

21%

50%

13%
15%

Der er generelt for mange spørgsmål (n=102) 4% 17%

20%

45%

Der er for mange irrelevante spørgsmål (n=100) 4% 15%

23%

39%

Jeg føler, at jeg bliver overladt for meget til sig selv
7% 15%
(n=103)
Jeg besvarer spørgeskemaet, men der er ingen læge
eller sygeplejerske, som drøfter min besvarelse med
mig (n=104)
Ja, i højeste grad

Ja, i nogen grad

22%

I mindre grad

22%
15%

44%
9%

Nej, slet ikke

36%

19%
13%
18%

Ved ikke/ ikke relevant

* Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt prostatakræftpatienter (telePROM)
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Patienter fra fokusgruppeinterviews er overordnet tilfredse med opfølgningsforløbet efter
operation. Patienter, der har modtaget brevsvar eller telefonkonsultation, er overvejende tilfredse og oplever, at de har fået den hjælp og støtte, som de har behov for. Patienter er
positive overfor, at de ikke skal bruge tid på ambulante konsultationer, hvis der alligevel
ingen problemer er. I disse tilfælde er brevsvar eller telefonkonsultation at foretrække. Samtidig sparer patienter tid på transport til og fra hospitalet, ligesom ressourcer kan bruges på
de patienter, som har størst behov. En patient fortæller: ”Jeg er meget positiv overfor at være
fri for at skulle tage herud, når vi bare kunne tage det over telefonen, når min situation var,
som den var [patienten føler sig rask]”.
Patienter, der er kontaktet telefonisk, er tilfredse med kontaktformen og samtalens indhold.
En patient fortæller, at det er godt at få hurtigt svar, mens en anden patient oplever, at telefonsamtaler er for upersonlige. En patient udtrykker: ”Jeg har fået telefonopkald, det har jeg
ikke været utilfreds med. Det har været positivt at få et svar hurtigst muligt, og så jeg kunne
stille nogle spørgsmål”. Patienten fremhæver, at det er vigtigt at vide, hvem man taler med,
og at det er den samme person, man taler med fra gang til gang.
Over halvdelen af patienterne fra fokusgruppeinterviewene er påbegyndt forløbet uden at
være klar over formålet med at besvare skemaet, samt hvilke spørgsmål i skemaet der er
udslagsgivende for kontaktformen med afdelingen. Patienter oplever, at det er svært at forstå, hvad projektet omhandler på baggrund af det udleverede informationsmateriale – enten
fordi materialet er svært at læse, eller fordi patienter i starten af forløbet skal forholde sig til
mange andre informationer om eksempelvis operation, anæstesi, blodprøveværdier med videre.

9.4

PATIENTERS HVERDAG OG LIV MED KRÆFT

Patienter på tværs af afdelinger oplever, at besvarelsen af PROM-skemaet medfører andre
gevinster end dem, der er relateret til sygdommen.
9.4.1

ENGAGEMENT I EGET FORLØB

Enkelte patienter oplever, at deres besvarelse udgør et bidrag til klinikerne, som kan hjælpe
med at løfte indsatsen omkring behandling og opfølgning. En patient fortæller, at han føler,
han bidrager med redskaber til lægernes værktøjskasse, så de bedre kan udføre deres job:
”Vi udfylder skemaet sådan, at der er noget til lægens og sygeplejerskens værktøjskasse.
Så alle de input, man kan give, det giver folk en bedre værkstøjskasse, så de bedre kan
udfylde deres job”. En anden patient oplever, at besvarelsen er meningsfuld og værdsættes
af klinikere. Disse oplevelser er i høj grad betinget af, hvor godt implementeret projektet er.
9.4.2

REFLEKSION OG INDSIGT I EGET HELBRED

Flere patienter oplever, at besvarelsen af PROM-skemaet får dem til at blive opmærksomme
på og tage stilling til eget helbred. Patienterne reflekterer i højere grad over, hvordan de har
det, og hvilke symptomer de eventuelt måtte opleve at have. En patient fortæller: ”Man får
lige mærket ind til, om der er noget besvær. Man får ligesom sat et eller andet i gang”. En
anden patient fortæller: ”Jeg synes, det er fint, at man skal bruge hovedet og tænke over,
hvordan man har det, og tænke over, hvordan man har haft det tidligere”.
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Opmærksomhed på, hvilke symptomer man måtte have, er positivt, da patienterne kan få en
klinisk vurdering af symptomets alvorlighed. Endelig oplever enkelte patienter, det er betryggende at føle, at læger og sygeplejersker på afdelingen ”holder øje” med dem. En patient fra
telePROM uddyber, at det kan styrke optimismen om eget helbred at få løbende bekræftelse
på, at helbredet er godt. Patienten siger. ”Jeg ville kunne se min egen fremgang, og det kan
styrke én på sigt. For det har været hårdt”.
Det er dog ikke alle patienter, som oplever, at skemaet sætter refleksioner i gang omkring
eget helbred. Enkelte patienter besvarer skemaet uden yderligere refleksion. En patient mener, at besvarelse af skemaet blot er noget, der skal overstås, da patienten intet udbytte har
af at besvare skemaet.
9.4.3

KOMMUNIKATION MED PÅRØRENDE

Enkelte patienter fortæller, at de har haft positive oplevelser med at få italesat de symptomer
eller følelser, de har svært ved at formidle. En patient fortæller, at skemaet hjælper med at
fortælle pårørende om sygdommen, og skemaet kan hjælpe med at forklare, hvordan sygdomsforløbet opleves: ”Det jo skide svært, når man står med den der sygdom og ligesom
både skulle fortælle om dine smerter og dine ubehag osv. Der synes jeg, der hjalp det [skemaet] mig til at tænke lidt over, ’hvordan kan du formulere det her, så din kone og dine børn
kan forstå, hvad det er, du mener’. Fordi det er jo ikke nok bare at sige, at du har det af
helvede til”.
Patienter fortæller om positive oplevelser med at besvare skemaet sammen med de pårørende. En anden patient fortæller: ”Man kan godt blive lidt farvet, og så kan ens partner lige
rette på én”. En anden patient fortæller, at skemaet har været udgangspunkt for en samtale
med hustruen om sygdommen, og samtalen havde efter patientens eget udsagn hjulpet konen til at få svar på spørgsmål om mandens mentale tilstand. Patienten fortæller: ”Jeg oplevede, at min kone sagde, det var dejligt at få afklaret”.
Der er dog stor variation i, hvor mange patienter der besvarer spørgeskemaet alene eller
med pårørende. Patienter taler med de pårørende, så de kan hjælpe med at huske problemer, og så patienten kan få andres vurdering af sygdommen og helbredet generelt. Prostatapatienter besvarer ofte skemaet sammen med en partner, da problemer vedrørende potens og samliv derved italesættes. Hovedparten af lungekræftpatienterne besvarer skemaet
alene, da de mener, det kun vedrører dem selv. En patient fortæller: ”Det duer ikke at komme
i en debat med sin partner om det. Man skal selv sidde med det ”.

9.5

OPSAMLING OG DELKONKLUSION

I evalueringen af den kliniske kvalitet undersøges og vurderes patienters oplevelse og tilfredshed med at besvare PROM-skemaet og med at anvende PROM i konsultation og opfølgningsforløb. Projektets påvirkning på patienters hverdag og liv med kræft belyses også.
I det følgende besvares undersøgelsesspørgsmålene.
Hvad er patienters oplevelse med besvarelse af PROM-skemaet?
Patienterne har let ved at besvare spørgeskemaet elektronisk, og ingen patienter fra fokusgruppeinterviewene vurderer, at de bruger for lang tid på at besvare skemaet. Lungekræftpatienter bruger i gennemsnit 11 minutter på at besvare første skema, mens prostatakræftpatienter i gennemsnit bruger 15 minutter. Flere patienter med lungekræft vurderer, at det i
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starten var vanskeligt at besvare skemaet, da de skal forholde sig til, at de ikke er raske.
Omvendt har skemaet hjulpet patienterne til at sætte ord på deres sygdom og helbred.
Hvad er patienters oplevelse og tilfredshed med ambulatoriePROM?
Størstedelen af lunge- og prostatakræftpatienterne i fokusgruppeinterviewene er positive
over for at anvende PROM i den ambulante konsultation, og patienter ønsker at bidrage til
at forbedre behandlings- og opfølgningsforløbet.
Der er stor variation i, hvor mange patienter der oplever, at klinikerne inddrager besvarelsen
i konsultationen. Patienters erfaringer er i høj grad afhængige af, hvor godt det er lykkedes
klinikerne at implementere PROM. Patienterne har en forventning om, at klinikerne bruger
besvarelsen, når de bruger tid på at svare, ligesom patienterne ønsker, at klinikerne taler
med patienten om besvarelsen, og at den vises på en computerskærm.
Flere patienter vurderer, at PROM-skemaet er et godt redskab til forbedret kommunikation
med klinikeren. Årsagen er for det første, at skemaet fungerer som udgangspunkt for samtalen med klinikeren, for det andet, at patienter er bedre forberedt på samtalens indhold, for
det tredje identificeres og italesættes patienters væsentligste problemer hurtigere, og for det
fjerde er det ikke nødvendigt at forklare symptomer og bivirkninger på ny. PROM-skemaet
sikrer, at klinikeren og patienten får talt om alle væsentlige problemer, ligesom patienten selv
har mulighed for at præge samtalen. At patienten ikke glemmer vigtige spørgsmål, problemstillinger samt symptomer og bivirkninger, skaber tryghed.
Hvad er patienters oplevelse og tilfredshed med telePROM?
Patienter, der har modtaget brevsvar eller telefonkonsultation, er overvejende tilfredse og
oplever, at de har fået den hjælp og støtte, som de har behov for. Patienter er positive over
ikke at skulle bruge tid på ambulante konsultationer, hvis der ingen problemer er. Her er
brevsvar eller telefonkonsultation at foretrække. Samtidig sparer patienter tid på transport til
og fra hospitalet, ligesom ressourcer kan bruges på de patienter, som har størst behov.
Mange patienter er påbegyndt forløbet uden at være klar over formålet. Bedre mundtlig information og et lettere tilgængeligt skriftligt informationsmateriale er at foretrække.
Har besvarelse af PROM betydning for patienters hverdag og liv med kræft i øvrigt?
Såfremt projektet er godt implementeret på afdelingen, oplever patienterne, at besvarelsen
er meningsfuld og værdsættes af klinikerne. Øget patientinddragelse opleves ikke på de afdelinger, hvor PROM-skemaet benyttes i mindre grad. Flere patienter oplever, at besvarelsen af PROM-skemaet får dem til at blive opmærksomme på og tage stilling til eget helbred.
Patienterne reflekterer i højere grad over, hvordan de har det, og hvilke symptomer de eventuelt oplever at have. Endelig oplever patienter, at de har haft positive oplevelser med at få
italesat de symptomer eller følelser, de har svært ved at formidle. Der er stor variation i, hvor
mange patienter der besvarer spørgeskemaet alene eller med pårørende.
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10.

DISKUSSION

Evalueringen af kvaliteten af modellen for klinisk anvendelse af PROM handler om, i hvilken
udstrækning den udviklede model demonstrerer positive virkninger på den organisatoriske,
tekniske, kliniske og patientoplevede kvalitet. Endvidere hvorvidt den faktiske udformning af
projektet vurderes egnet til at nå de effektmål for patienter, der er formuleret i forandringsteorien (se bilag 5).
Projektet indeholder i sit design en række implicitte antagelser om kausale sammenhænge,
som gør, at det forekommer rimeligt at formode, at projektet vil føre til de ønskede mål. Disse
antagelser er i evalueringen ekspliciteret i en forandringsteori.

10.1

KLINISK ENGAGEMENT

Der er tale om nytænkning, når patienters vurderinger af eget helbred systematisk inddrages
i dialogen mellem kliniker og patient og i planlægningen af det ambulante opfølgningsforløb.
Det skaber mulighed for, at patienter indgår i en fælles beslutningsproces med klinikere og
dermed formodentlig oplever højere grad af inddragelse og empowerment. Det rejser midlertidig spørgsmålet, om samarbejdet mellem ledere, klinikere og patienter er gearet til at
imødekomme de strukturelle og kulturelle ændringer, som implementering af PROM i klinisk
praksis medfører.
Trods store bestræbelser på at sikre forankring på tværs af de afdelinger, der arbejder med
hovedsageligt ambulatoriePROM, synes det ikke helt at være lykkedes at skabe en solid
organisatorisk ramme om PROM-modellen. Det modsatte er tilfældet for telePROM. Årsagerne er flere, og i det følgende peges på en række faktorer, som synes at påvirke det ledelsesmæssige og kliniske engagement.
For det første synes der at være en tæt sammenhæng mellem det kliniske engagement,
spørgeskemaets indhold og længde, brugervenligheden af den tekniske løsning og travlheden i ambulatoriet. Således vurderes især den lægefaglige tilslutning at være større for læger, der anvender det lungekræftspecifikke spørgeskema sammenlignet med læger, der anvender det prostatakræftspecifikke spørgeskema i konsultationen med patienter. Sidstnævnte oplever, at skemaet er for langt og uoverskueligt og i visse tilfælde irrelevant for det
kliniske arbejde, og at skemaet ikke bidrager med ny viden. En ændring af det lungekræftspecifikke spørgeskema indeholdende bivirkningsprofil vil ifølge flere lægefaglige udsagn
betyde, at de i højere grad end i dag vil anvende skemaet. Årsagen er, at læger i forvejen
skal udfylde bivirkningsskema for lungekræftpatienter, hvorfor indførelsen af PROM-skemaet ikke har gjort lægernes arbejdsgange lettere.
De besværligheder, der er forbundet med login til den tekniske platform AmbuFlex uden for
Region Midtjylland, betyder, at en eventuel motivation udfordres af knaphed på tid. Overordnet set er vurderingen, at det ikke på alle afdelinger er lykkedes at motivere klinikere tilstrækkeligt i projektet. Såfremt projektet overgår til drift, hvor afdelingerne selv får ansvaret for de
økonomiske udgifter til drift af AmbuFlex samt projektledelse, kan det forventes, at engagementet blandt klinikere og ledelse vil stige.
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Projektets succes vurderes også udfordret af den opgaveglidning, der sker fra læger til både
sygeplejersker og patienter. Troen på, at patienter ønsker og er i stand til at besvare skemaer
på en elektronisk platform, har i interviews med både klinikere og patienter vist sig at være
den mindst betydende faktor for deltagelse. Det er i højere grad klinikeres manglende tro på
patienters evner, som er en barriere for deltagelse, idet der ligger en implicit antagelse af, at
ældre og syge patienter ikke har evner til eller kan overskue at deltage.
Opgaveglidning til sygeplejersker er i telePROM velanset, men da der ifølge sygeplejerskerne selv er behov for særlige kompetencer til at varetage opfølgning af patienter efter
behandling, kræver det en bestemt sygeplejefaglig profil og uddannelsesløft, såfremt projektet kan fungere optimalt. Intentionen med telePROM var oprindeligt, at alle prostatakræftpatienter skulle indgå i projektet, men tiden var ikke moden til at overdrage ansvaret for de
mest syge patienter til sygeplejersker. Det største potentiale optræder sandsynligvis for
netop mænd opereret for prostatakræft, som behandles med helbredende sigte, hvorfor det
ud fra et ledelsessynspunkt også var den patientgruppe, det var lettest at starte op i projektet.
En efterfølgende udrulning af telePROM til øvrige behandlingsgrupper inden for prostatakræft kan ske løbende, når metoden er videreudviklet, fuld implementering i en sygdomsgruppe er opnået og positive erfaringer hermed har skabt den fornødne tillid til anvendelse
af telePROM i opfølgningsforløb for patienter med prostatakræft.

10.2

PATIENTERS ENGAGEMENT

Et centralt spørgsmål er, hvorvidt PROM-modellen medvirker til at skabe bedre forløb for
lunge- og prostatakræftpatienter, herunder om modellen formår at målrette samtalen og forløbet efter patienters behov, understøtte at patienter er aktive i eget forløb, og forbedre oplevelsen af patientinddragelse. Det vurderes, at såfremt PROM er velintegreret i klinikeres
arbejdsgange, vil modellen medføre de i forandringsteorien forventede forandringer. Omvendt er der risiko for, at patienter – hvis de oplever, at deres besvarelse ikke anvendes –
får en dårligere oplevelse end hvis PROM ikke var introduceret. På baggrund af interviews
med patienter vurderes det, at de fordele, patienter oplever ved at besvare skemaet (herunder at blive mere opmærksom på eget helbred, huske problemer bedre, initiere dialog med
pårørende omkring sygdom og helbred generelt), umiddelbart opvejer de oplevede ulemper,
når besvarelsen ikke anvendes i konsultationen. Udbyttet vil alt andet lige være større, såfremt besvarelsen anvendes i dialogen mellem kliniker og patient.

10.3

LEDELSESENGAGEMENT

På de ti projektafdelinger er der stor forskel på, hvor længe afdelingerne har arbejdet med
implementeringen af PROM i klinisk praksis (19 måneder for den afdeling, der har været i
gang længst, og 10 måneder for den afdeling, der har været i gang kortest tid). Imidlertid
vurderes implementeringsperioden ikke at være afgørende i forhold til hvor langt afdelingerne er kommet med at integrere anvendelse af PROM i klinikernes arbejdsgange. Kendetegnende for et velintegreret projekt er, at der fra starten er et ledelsesmæssigt engagement
og synlighed i forhold til at demonstrere projektets vigtighed. Yderligere er det vigtigt, at projektopstart er veldefineret, således at lægerne og sygeplejerskerne hurtigt ser et potentiale
og formål med projektet. Skabes denne ”aha-oplevelse” ikke tidligt ved projektopstart, er det
vanskeligt at fastholde klinikernes motivation. Endelig er det nødvendigt, at den løsning, der
implementeres, smidiggør klinikeres arbejdsgange og frigør tid til andre opgaver. Det har
været en god beslutning på Afdeling D at lade PROM-registrering stå i stedet for den tidligere
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bivirkningsregistrering på papir. For telePROM har det været en afgørende faktor for projektets succes, at projektet har frigjort tid blandt læger, hvorfor den nødvendige ledelsesmæssige opbakning i højere grad kan sikres.
På de afdelinger, hvor projektet er velintegreret, er en lang række af de gevinster, der er
opstillet i forandringsteorien, opfyldt. På kort sigt vurderes projektet at have betydet, at
PROM (med få ændringer af spørgeskemaet) kan understøtte klinisk beslutningstagen, at
patienter får den kontakt til hospitalet, som de ønsker og har behov for, at samtalen målrettes
problemer, der er til størst gene for patienten, at patienter er mere aktive i eget forløb, og at
patienter i sidste ende inddrages mere i beslutninger om behandling og forløb. Fuld implementering af PROM indebærer, at PROM indsamles systematisk for samtlige patienter i målgruppen, og at klinikerne anvender data rutinemæssigt i daglig klinisk praksis. På de fleste
afdelinger, der har arbejdet med ambulatoriePROM, kræver dette imidlertid et styrket implementeringsfokus herunder større integration af PROM i afdelingernes arbejdsgange samt
større inklusion af patienter i projektet. På afdelinger, der har arbejdet med telePROM, vurderes, at der i højere grad er behov for at sikre rammerne for projektet og i særdeleshed tid
til at sygeplejersker kan håndtere patienter i forløb med telePROM samt oplæring af nye
sygeplejersker. Gevinsterne er dog langt fra opnået på alle afdelinger, men potentialet foreligger.
Såfremt flere patienter inkluderes, har projektet demonstreret potentiale for mere omkostningseffektive opfølgningsforløb, og for understøttelse af patientcentreret praksis med fokus
på systematisk inddragelse af patienters behov og viden om egen sygdom og øget patient
empowerment. Det ligger uden for denne evaluerings rammer at konkludere på projektets
effekter på patienttilfredshed og behandlingskvalitet men den videnskabelige litteratur sandsynliggør et potentiale herfor (den videnskabelige litteratur synes at dokumentere forbedret
læge-patient-kommunikation, forbedret patienttilfredshed, forbedret symptom- og bivirkningskontrol og øget fokus på følsomme og ellers oversete problemer ved implementering
af PROM i klinisk praksis).

10.4

SUNDHEDSØKONOMISKE EFFEKTER

I evalueringen af telePROM sammenlignes udgifter før og efter implementering på tre projektafdelinger. Sammenligningen viser en besparelse på 59 % ved omlægning af ambulante
konsultationer svarende til 130.644 kr. Besparelsen omfatter kun udgifter for ambulatorierne,
og ikke sundhedsvæsenets eller patienters udgifter til transport, ej heller patienters og eventuelt pårørendes omkostninger (f.eks. tabt arbejdsindtægt). I år 2013 er der ifølge Dansk
Urologisk Cancer Gruppe i alt 967 patienter, der er opereret for prostatakræft [28]. Såfremt
telePROM havde været anvendt på denne population, kunne der potentielt være opnået en
økonomisk besparelse på 60 % svarende til 1.027.818 kr. Sammenholdt med resultaterne
fra analysen fra PA Consulting Group [33] skønnes bruttobesparelser i størrelsesordenen
6,5 millioner kr. per år. I denne beregning inkluderes dog også, i modsætning til nærværende
rapport, bl.a. regionernes refusionsudgifter til patienters transport, ligesom data i rapportens
sundhedsøkonomiske analyse er ekstrapoleret til at omfatte alle patienter med prostatakræft.
Forbehold i begge analyser må nødvendigvis tages i betragtning. Analysen for nærværende
projekt er baseret på et relativt lavt antal kontakter (n=248), mens analysen fra PA Consulting
Group er baseret på skøn for mulige besparelser baseret på ekstrapolationer af danske piloterfaringer med klinisk brug af PROM samt en lang række antagelser om eksempelvis varighed af telefonkonsultation og den reelle populationsstørrelse.
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Såfremt antagelserne for den sundhedsøkonomiske analyse og fra analysen af PA Consulting Group er korrekte, er der positive sundhedsøkonomiske argumenter for klinisk brug af
PROM som redskab til behovsstyret kontakt i opfølgningsforløbet. Konceptet er desuden i
overensstemmelse med principperne bagom Triple Aim om bedre patientoplevet kvalitet og
behandlingsresultat til reducerede omkostninger [35]. Klinisk brug af PROM må formodes at
frigøre ressourcer til andre formål i sundhedsvæsenet. Derudover er der grund til at pege på,
at PROM også medfører opgaveglidning mellem sygeplejersker og læger, idet der i dag er
stor mangel på læger. Det er dog afgørende for succesfuld implementering af telePROM, at
der afsættes sygeplejeressourcer til at udføre de nye opgaver. Ellers betyder det større risiko
for fejl med risiko for patientsikkerheden samt øget arbejdsbelastning blandt sygeplejerskerne til følge. Endelig medfører PROM ikke ekstra registreringsbyrder for klinikere, ligesom
der fremadrettet ligger et udviklingspotentiale for at PROM-data kan anvendes såvel til klinisk
brug som til kvalitetsudvikling i sundhedsvæsnet. Potentialet for at undgå medicinspild er
også til stede.

10.5

SAMLET VURDERING

Med de foreslåede ændringer til den udviklede model – herunder ændring af de sygdomsspecifikke spørgeskemaer og login til AmbuFlex – vurderes klinisk anvendelse af PROM at
forbedre kvaliteten af behandlings- og opfølgningsindsatsen, da den udviklede model demonstrerer positive oplevede virkninger på den organisatoriske, tekniske, kliniske og patientoplevede kvalitet. På baggrund af de erfaringer, som projektafdelinger har gjort med anvendelse af PROM, vurderes der at være et potentiale for at udbrede klinisk brug af PROM
til andre sygdomsområder end lunge- og prostatakræft. Inden for andre sygdomsområder
såsom brystkræft, kolorektalkræft, æggestokkekræft synes der at være de samme udfordringer for systematisk indsamling af helbredsoplysninger samt i forhold til at tilpasse patientforløbet efter patienters behov for hjælp og støtte.
Større ledelsesmæssig opbakning samt en IT-struktur, der understøtter smidige arbejdsgange er nødvendigt, såfremt PROM skal udbredes i det danske sundhedsvæsen. At sikre
større klinisk ejerskab og medindflydelse på indholdet af spørgeskemaer til kræftpatienter,
er ligeledes nødvendigt. Ellers vil klinikere ikke finde redskabet tilstrækkeligt klinisk relevant
til at anvende det som beslutningsstøtte. Stillingtagen til, om de allerede eksisterende og
validerede spørgeskemaer er de rette at anvende, er derfor helt essentiel for succesfuld
implementering. Endelig er der behov for bedre dokumentation af effekterne af især telePROM – både de kliniske og de økonomiske gevinster.
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12.

BILAG

I det følgende præsenteres følgende bilag:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilag 1: Organisationsdiagram
Bilag 2: Spørgsmål i PROM-skemaet
Bilag 3: AmbuFlex-oversigt
Bilag 4: Behandlingsspecifik algoritme (prostatakræft)
Bilag 5: Forandringsteori
Bilag 6: Interviewguide
Bilag 7: Kodning af kvalitative data
Bilag 8: Arbejdsgangsbeskrivelse

BILAG 1: ORGANISATIONSDIAGRAM

Styregruppe

Referencegruppe

Lungekræft

Projektleder

Prostatakræft

Onkologisk Afdeling
Herlev Hospital
(indeksafdeling)

Urinvejskirurgisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital
(indeksafdeling)

Onkologisk Afdeling
Odense Universitetshospital

Stråleterapien
Aarhus Universitetshospital
(indeksafdeling)

Onkologisk Afdeling
Sygehus Lillebeælt, Vejle

Urologisk Afdeling
Aalborg Universitetshospital

Onkologisk Afdeling
Hospitalsenheden Vest

Urinvejskirurgisk Afdeling
Odense Universitetshospital

Lungemedicinsk Afdeling
Aalborg Universitetshospital

Urologisk Afdeling
Herlev Hospital
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Styregruppens sammensætning:
• Henriette Lipczak, overlæge, områdechef for kvalitet & patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse (formand)
• Niels Henrik Hjøllund, overlæge, leder af VestKronik, Hospitalsenheden Vest
• Michael Borre, overlæge, professor, formand for Danske Multidisciplinære Cancer
Grupper (DMCG.dk)
• Morten Høyer, overlæge, professor, Aarhus Universitetshospital
• Anders Mellemgaard, overlæge, Herlev Hospital
• Erik Jakobsen, overlæge, formand for Dansk Lunge Cancer Register
• Henrik Jakobsen, overlæge, Herlev Hospital
• Liv Høst Dørflinger, projektleder, Kræftens Bekæmpelse (faglig sekretær)
Referencegruppens sammensætning:
• Henriette Lipczak, overlæge, områdechef for kvalitet & patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse (formand)
• Erik Jakobsen, overlæge, formand for Dansk Lunge Cancer Register
• Niels Henrik Hjøllund, overlæge, leder af VestKronik, Hospitalsenheden Vest
• Paul Bartels, overlæge, formand for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram
• Mogens Grønvold, overlæge, professor, Københavns Universitet
• Torben Palshof, overlæge, tidligere formand for Dansk Lunge Cancer Gruppe
• Jan Utzon, overlæge, Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed, Center for Sundhed, Region Hovedstaden
• K.B. Madsen, formand for patientforeningen PROPA
• Liv Høst Dørflinger, projektleder, Kræftens Bekæmpelse (faglig sekretær)
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BILAG 2: SPØRGSMÅL I PROM-SKEMAET
SPØRGESKEMA TIL LUNGEKRÆFTPATIENTER
Generelle spørgsmål om kræft
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Har du nogen vanskeligheder ved at udføre anstrengende aktiviteter, som f.eks. at bære
en tung indkøbstaske eller en kuffert?
Har du nogen vanskeligheder ved at gå en lang tur?
Har du nogen vanskeligheder ved at gå en kort tur udendørs?
Er du nødt til at ligge i sengen eller at sidde i en stol om dagen?
Har du brug for hjælp til at spise, tage tøj på, vaske dig eller gå på toilettet?
Var du begrænset i udførelsen af enten dit arbejde eller andre daglige aktiviteter?
Var du begrænset i at dyrke dine hobbyer eller andre fritidsaktiviteter?
Havde du åndenød?
Har du haft smerter?
Havde du brug for at hvile dig?
Har du haft besvær med at sove?
* Har du følt dig svag?
Har du savnet appetit?
Har du haft kvalme?
Har du kastet op?
Har du haft forstoppelse?
Har du haft diarré (tynd mave)?
Var du træt?
* Vanskeliggjorde smerter dine daglige gøremål?
* Har du haft svært ved at koncentrere dig om ting som f.eks. at læse avis eller se fjernsyn?
Følte du dig anspændt?
Var du bekymret?
Følte du dig irritabel?
Følte du dig deprimeret?
Har du haft svært ved at huske?
Har din fysiske tilstand eller medicinsk behandling vanskeliggjort dit familieliv?
* Har din fysiske tilstand eller medicinsk behandling vanskeliggjort din omgang med andre mennesker?
* Har din fysiske tilstand eller medicinsk behandling medført økonomiske vanskeligheder
for dig?
Hvordan vil du vurdere dit samlede helbred i den forløbne uge?
Hvordan vil du vurdere din samlede livskvalitet i den forløbne uge?

Svar = 1

Svar = 2

Svar = 3

Svar = 4

Slet ikke

Lidt

En del

Meget

Slet ikke
Slet ikke
Slet ikke
Slet ikke
Slet ikke
Slet ikke
Slet ikke
Slet ikke
Slet ikke
Slet ikke
Slet ikke
Slet ikke
Slet ikke
Slet ikke
Slet ikke
Slet ikke
Slet ikke
Slet ikke

Lidt
Lidt
Lidt
Lidt
Lidt
Lidt
Lidt
Lidt
Lidt
Lidt
Lidt
Lidt
Lidt
Lidt
Lidt
Lidt
Lidt
Lidt

En del
En del
En del
En del
En del
En del
En del
En del
En del
En del
En del
En del
En del
En del
En del
En del
En del
En del

Meget
Meget
Meget
Meget
Meget
Meget
Meget
Meget
Meget
Meget
Meget
Meget
Meget
Meget
Meget
Meget
Meget
Meget

Slet ikke

Lidt

En del

Meget

Slet ikke
Slet ikke
Slet ikke
Slet ikke
Slet ikke
Slet ikke

Lidt
Lidt
Lidt
Lidt
Lidt
Lidt

En del
En del
En del
En del
En del
En del

Meget
Meget
Meget
Meget
Meget
Meget

Slet ikke

Lidt

En del

Meget

Slet ikke

Lidt

1
1

2
2

3
3

En del
4
4

Lungekræftspecifikke spørgsmål

Svar = 1

Svar = 2

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Slet ikke
Slet ikke
Slet ikke
Slet ikke
Slet ikke
Slet ikke
Slet ikke
Slet ikke
Slet ikke
Slet ikke
Slet ikke
Slet ikke

Lidt
En del
Lidt
En del
Lidt
En del
Lidt
En del
Lidt
En del
Lidt
En del
Lidt
En del
Lidt
En del
Lidt
En del
Lidt
En del
Lidt
En del
Lidt
En del
Kvalitativ kommentar

Hvor meget har du hostet?
Har du hostet blod op?
* Har du haft åndenød i hvile?
* Har du haft åndenød, når du gik?
* Har du haft åndenød, når du gik op ad trapper?
Har du haft ømhed i munden eller på tungen?
Har du haft svært ved at synke?
Har du haft stikken og prikken i hænder eller fødder?
* Har du haft hårtab?
* Har du haft smerter i brystkassen?
* Har du haft smerter i dine arme eller skuldre?
* Har du haft smerter i andre dele af kroppen?
* Hvis Ja, hvor? _______________________________________
43. * Har du taget noget medicin for smerter?
* Hvis Ja, hvor meget hjalp det?

Meget

5
5

6
6

Svar = 3

Nej

7
7

Svar = 4
Meget
Meget
Meget
Meget
Meget
Meget
Meget
Meget
Meget
Meget
Meget
Meget
Ja

Slet ikke

Lidt

En del

Meget

Slet ikke
Slet ikke
Slet ikke

Lidt
Lidt
Lidt

En del
En del
En del

Meget
Meget
Meget

Supplerende spørgsmål
44. Har du været bekymret for, at din tilstand vil forværres?
45. Har du været bekymret for at dø?
46. Har du manglet interesse for eller glæde ved seksuelt samvær?
47. Har du røget tobak i løbet af den seneste uge?
48. Hvor mange kilo vejer du nu?
49. Hvor høj er du?
* Angiver, at spørgsmålet ikke er afbilledet for klinikeren i AmbuFlex-oversigten.

Nej

Ja
Angiv vægt (kg)
Angiv højde (cm)
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SPØRGESKEMA TIL PROSTATAKRÆFTPATIENTER
Generelle spørgsmål
1.
2.
3.
4.
5.

Har der været tilfælde af prostatakræft i din nærmeste familie
(morfar, farfar, far, bror/brødre, søn/sønner)?
Er du tilfreds med din livskvalitet?
Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt?
Hvor meget påvirker prostatakræft dit helbred?
Har du andre sygdomme eller lidelser, der i højere grad påvirker
dit helbred end prostatakræft?

Vandladningsfunktion
6.

Anvender du kateter på nuværende tidspunkt?

7.

(A) Skal du vente på, at vandladningen kommer i gang?
(B) Hvor meget er dette til gene for dig?
(A) Synes du, at urinstrålen er:
(B) Hvor meget er dette til gene for dig?
(A) Føler du, at du får tømt blæren helt ved vandladning?
(B) Hvor meget er dette til gene for dig?
(A) Skal du presse for at starte vandladningen og/eller holde den i
gang?
(B) Hvor meget er dette til gene for dig?
(A) Hvor lang tid går der højst mellem hver enkelt vandladning, fra
du vågner, til du går i seng?
(B) Hvor meget er dette til gene for dig?
(A) Hvor mange gange skal du lade vandet om natten?
(B) Hvor meget er dette til gene for dig?
(A) Oplever du en bydende (stærk) vandladningstrang?
(B) Hvor meget er dette til gene for dig?
(A) Er vandladningstrangen så kraftig, at du ikke kan holde på vandet, indtil du når på toilettet?
(B) Hvor meget er dette til gene for dig?
(A) Gør det ondt eller svier, når du lader vandet?
(B) Hvor meget er dette til gene for dig?
(A) Drypper der urin, når du tror, vandladningen er færdig (efterdryp)?
(B) Hvor meget er dette til gene for dig?
(A) Har du ufrivillig vandladning ved fysisk anstrengelse (f.eks. hoste, nys, løft)?
(B) Hvor meget er dette til gene for dig?
(A) Har du ufrivillig vandladning uden fysisk anstrengelse og uden
trang (siven)?
(B) Hvor meget er dette til gene for dig?

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Svar = 1

Svar = 2

Svar = 3

Svar = 4

Svar = 5

Nej

Ja

Ved ikke

Slet ikke
Fremragende
Slet ikke

En lille smule
Vældig godt
Lidt

I nogen grad
Godt
Noget

En hel del
Mindre godt
En hel del

Meget
Dårligt
Meget

Nej

Ja

Svar = 1

Svar = 2

Svar = 3

Svar = 4

Svar = 5

Nej
Intet problem
Normal
Intet problem
Ja, altid
Intet problem

Ja, jeg anvender permanent kateter
Sjældent
Lille problem
Lidt slap
Lille problem
Oftest
Lille problem

Dagligt
Moderat problem
Meget slap
Moderat problem
Sjældent
Moderat problem

Hver gang
Stort problem
Dryppende
Stort problem
Tømmes aldrig helt
Stort problem

Nej

Sjældent

Dagligt

Hver gang

Nej

Intet problem

Lille problem

Moderat problem

Stort problem

Mere end 3 timer

2-3 timer

1-2 timer

Mindre end 1 time

Intet problem
0 gange
Intet problem
Aldrig
Intet problem

Lille problem
1-2 gange
Lille problem
Sjældent
Lille problem

Moderat problem
3-4 gange
Moderat problem
Dagligt
Moderat problem

Stort problem
5 gange eller mere
Stort problem
Hver gang
Stort problem

Nej

Sjældent

Dagligt

Hver gang

Intet problem
Nej
Intet problem

Lille problem
Sjældent
Lille problem

Moderat problem
Dagligt
Moderat problem

Stort problem
Hver gang
Stort problem

Nej

I toilettet

Lidt i bukserne

Meget i bukserne

Intet problem

Lille problem

Moderat problem

Stort problem

Nej

Sjældent

Dagligt

Hver gang

Intet problem

Lille problem

Moderat problem

Stort problem

Nej

Sjældent

Dagligt

Hver gang

Intet problem

Lille problem

Moderat problem

Stort problem
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Seksuelt samvær og rejsningsfunktion
19. Mener du, at følgende udsagn passer på dig og dit seksuelle samliv: Jeg har ikke noget seksualliv overhovedet, dvs. aldrig seksuel
lyst/drift, rejsning, samleje eller onani
20. I hvor høj grad er du tilfreds med dit seksuelle samliv?
21. Anvender du nogen former for hjælpemidler til at frembringe eller
bibeholde rejsningen?
22. Hvor stor er din selvtillid, når det drejer sig om at kunne få og bibeholde rejsning?
23. Når du har fået rejsning gennem seksuel stimulation, hvor ofte er
rejsningen da tilstrækkelig hård til, at du kan trænge ind i din partner?
24. Når du har samleje og er trængt ind i din partner, hvor ofte kan du
da bibeholde rejsningen under samlejet?
25. Når du har samleje og er trængt ind i din partner, hvor vanskeligt
er det da at fastholde rejsningen under samlejet?
26. Når du har forsøgt at gennemføre samleje, hvor ofte har du da oplevet samlejet som tilfredsstillende for dig selv?
Afføringsevne
27. Oplever du ufrivillig afgang af formet afføring?
28. Hvor lang tid kan du tilbageholde afføringstrangen, inden du må gå
på toilettet?
29. Går du nogensinde på toilettet, fordi du tror, at du skal have afføring, men hvor det er ”falsk alarm”?
30. Oplever du at skulle af med afføring igen mindre end 1 time efter
din sidste afføring?

Svar = 1

Svar = 2

Svar = 3

Svar = 4

Ja, udsagnet passer

Nej, udsagnet passer ikke

Slet ikke

Lidt

Ja

Nej

Meget lille

En del

Meget

Lille

Middel

Stor

Meget stor

Sjældent eller aldrig

Nogle få gange (ca. 1 ud
af 4 gange)

Sommetider (ca. halvdelen af gangene)

De fleste gange (ca. 3 ud
af 4 gange)

Næsten altid eller altid

Sjældent eller aldrig

Nogle få gange (ca. 1 ud
af 4 gange)

Sommetider (ca. halvdelen af gangene)

De fleste gange (ca. 3 ud
af 4 gange)

Næsten altid eller altid

Yderst vanskeligt

Meget vanskeligt

Vanskeligt

Lidt vanskeligt

Ikke vanskeligt

Sjældent eller aldrig

Nogle få gange (ca. 1 ud
af 4 gange)

Sommetider (ca. halvdelen af gangene)

De fleste gange (ca. 3 ud
af 4 gange)

Næsten altid eller altid

Svar = 1

Svar = 2

Svar = 3

Svar = 4

Svar = 5-6

Nej, aldrig

Ja, mindre end 1 gang om
måneden

Ja, 1 gang om måneden

Ja, 2-4 gange om måneden

Mere end 15 minutter

Mellem 11 og 15 minutter

Mellem 6 og 10 minutter

Mindre end 5 minutter

Nej, aldrig

Ja, 1-3 gange om dagen

Ja, 3-6 gange om dagen

Ja, 6-9 gange om dagen

Ja, mere end 9 gange om
dagen

Ja, 1-4 gange om måneden
Ja, 1-4 gange om måneden
En del
En del
En del

Ja, 1-6 gange om ugen

Ja, dagligt

Ja, 1-6 gange om ugen

Ja, dagligt

32. Har du haft blod i afføringen?
33. Har du haft diarré (tynd mave)?
34. Har du haft forstoppelse?

Slet ikke
Slet ikke
Slet ikke

Ja, mindre end 1 gang om
måneden
Ja, mindre end 1 gang om
måneden
Lidt
Lidt
Lidt

Almen trivsel

Svar = 1

Svar = 2

Svar = 3

Svar = 4

35.
36.
37.
38.

Slet ikke
Slet ikke
Slet ikke

Lidt
Lidt
Lidt

En del
En del
En del

Meget
Meget
Meget

Slet ikke

Lidt

En del

Meget

Slet ikke
Slet ikke
Slet ikke
Slet ikke

Lidt
Lidt
Lidt
Lidt

En del
En del
En del
En del

Meget
Meget
Meget
Meget

31. Har du bemærket slim i afføringen?

39.
40.
41.
42.

Har du haft hedeture?
Har du haft ømme eller hævede brystvorter eller bryster?
Har du haft hævelser i ben eller ankler?
Har du haft stikken/prikken eller nedsat følsomhed i hænder eller
fødder?
Har du nedsat muskelkraft?
Har du haft kvalme?
Har du savnet appetit?
Var du træt?

Nej, aldrig
Nej, aldrig

Svar = 5

Ja, 1 - 6
gange om
ugen

Ja, dagligt

Meget
Meget
Meget
Svar = 5
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Smerter
43. Har du haft smerter?
44. Har du haft smerter i knoglerne?
45. Har du haft smerter eller trykken omkring bækkenbund eller mellemkød?
46. Har du taget noget medicin for smerter?
Funktionsevne

47. Marker venligst det udsagn, som bedst beskriver dit nuværende
aktivitetsniveau

Trivsel

Svar = 1

Svar = 2

Svar = 3

Svar = 4

Svar = 5

Ingen smerter
Ingen smerter

Lette smerter
Lette smerter

Moderate smerter
Moderate smerter

Svære smerter
Svære smerter

Uudholdelige smerter
Uudholdelige smerter

Ingen smerter

Lette smerter

Moderate smerter

Svære smerter

Uudholdelige smerter

Nej

Ja

Svar = 1

Svar = 2

Svar = 3

Svar = 4

Svar = 5

Jeg er i stand til at udføre
den nødvendigste selvpleje. Jeg har behov for
hvile i en seng eller stol i
mere end halvdelen af de
timer, jeg er vågen

Jeg har behov for døgndækkende pleje. Jeg kan
intet klare

Svar = 3

Svar = 4

Svar = 5

Lidt mindre end halvdelen
af tiden
Lidt mindre end halvdelen
af tiden
Lidt mindre end halvdelen
af tiden
Lidt mindre end halvdelen
af tiden
Lidt mindre end halvdelen
af tiden
Meget
Meget
Meget

Jeg er oppegående og
Jeg er begrænset i fysisk
Jeg er fuldt aktiv og i
kan klare mig selv, men
krævende aktiviteter, men
stand til at udføre de
jeg er ikke i stand til at udjeg er oppegående og kan
samme aktiviteter som før
føre noget som helst arklare eksempelvis ambukræftdiagnosen, uden nobejde. Jeg er oppe og aklatoriebesøg, let husargen begrænsninger
tiv i mere end halvdelen af
bejde og kontorarbejde
de timer, jeg er vågen
Svar = 1

Svar = 2

48. I løbet af de seneste 2 uger har jeg været glad og i godt humør

Hele tiden

Det meste af tiden

49. I løbet af de seneste 2 uger har jeg følt mig rolig og afslappet

Hele tiden

Det meste af tiden

50. I løbet af de seneste 2 uger har jeg følt mig aktiv og energisk

Hele tiden

Det meste af tiden

51. I løbet af de seneste 2 uger er jeg vågnet frisk og udhvilet

Hele tiden

Det meste af tiden

Hele tiden

Det meste af tiden

Slet ikke
Slet ikke
Slet ikke

Lidt
Lidt
Lidt

Lidt mere end halvdelen
af tiden
Lidt mere end halvdelen
af tiden
Lidt mere end halvdelen
af tiden
Lidt mere end halvdelen
af tiden
Lidt mere end halvdelen
af tiden
En del
En del
En del

Jeg vil gerne ringes op
(telefonkonsultation)

Jeg vil gerne have en tid i
ambulatoriet

52. I løbet af de seneste 2 uger har min dagligdag været fyldt med
ting, der interesserer mig
53. Har du haft besvær med at sove?
54. Har du følt dig deprimeret?
55. Er du bekymret for, at din tilstand vil forværres?

Lidt af tiden
Lidt af tiden
Lidt af tiden
Lidt af tiden
Lidt af tiden

På intet
tidspunkt
På intet
tidspunkt
På intet
tidspunkt
På intet
tidspunkt
På intet
tidspunkt

Ønsker ikke at besvare

Øvrige informationer
56. Hvor mange kilo vejer du nu?
57. Hvor høj er du?
58. Hvad er dit behov i forhold til en konsultation?
59. Her kan du skrive en kort besked til personalet, som læser skemaet
60. Vi vil meget gerne have, at du besvarer det næste HELBREDSbarometer på internettet. Angiv venligst:

Angiv vægt (kg)
Angiv højde (cm)
Jeg ringer selv, hvis jeg
har behov for en konsultation
Kvalitativ kommentar

Ja tak, jeg ønsker at besvare HELBREDSbarometeret på internettet. Min e-mailadresse er: __________________

Nej tak, jeg ønsker ikke at besvare HELBREDSbarometeret på internettet
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BILAG 3: AMBUFLEX-OVERSIGT
AMBUFLEX-OVERSIGTEN FOR PATIENTER MED LUNGEKRÆFT
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AMBUFLEX-OVERSIGTEN FOR PATIENTER MED PROSTATAKRÆFT
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BILAG 4: BEHANDLINGSSPECIFIK ALGORITME (PROSTATAKRÆFT)
Generelle spørgsmål
1.
2.
3.
4.
5.

Har der været tilfælde af prostatakræft i din nærmeste familie
(morfar, farfar, far, bror/brødre, søn/sønner)?
Er du tilfreds med din livskvalitet?
Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt?
Hvor meget påvirker prostatakræft dit helbred?
Har du andre sygdomme eller lidelser, der i højere grad påvirker
dit helbred end prostatakræft?

Vandladningsfunktion
6.

Anvender du kateter på nuværende tidspunkt?

7.

(A) Skal du vente på, at vandladningen kommer i gang?
(B) Hvor meget er dette til gene for dig?
(A) Synes du, at urinstrålen er:
(B) Hvor meget er dette til gene for dig?
(A) Føler du, at du får tømt blæren helt ved vandladning?
(B) Hvor meget er dette til gene for dig?
(A) Skal du presse for at starte vandladningen og/eller holde den i
gang?
(B) Hvor meget er dette til gene for dig?
(A) Hvor lang tid går der højst mellem hver enkelt vandladning, fra
du vågner, til du går i seng?
(B) Hvor meget er dette til gene for dig?
(A) Hvor mange gange skal du lade vandet om natten?
(B) Hvor meget er dette til gene for dig?
(A) Oplever du en bydende (stærk) vandladningstrang?
(B) Hvor meget er dette til gene for dig?
(A) Er vandladningstrangen så kraftig, at du ikke kan holde på vandet, indtil du når på toilettet?
(B) Hvor meget er dette til gene for dig?
(A) Gør det ondt eller svier, når du lader vandet?
(B) Hvor meget er dette til gene for dig?
(A) Drypper der urin, når du tror, vandladningen er færdig (efterdryp)?
(B) Hvor meget er dette til gene for dig?
(A) Har du ufrivillig vandladning ved fysisk anstrengelse (f.eks. hoste, nys, løft)?
(B) Hvor meget er dette til gene for dig?
(A) Har du ufrivillig vandladning uden fysisk anstrengelse og uden
trang (siven)?
(B) Hvor meget er dette til gene for dig?

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Svar = 1

Svar = 2

Svar = 3

Svar = 4

Svar = 5

Nej

Ja

Ved ikke

Slet ikke
Fremragende
Slet ikke

En lille smule
Vældig godt
Lidt

I nogen grad
Godt
Noget

En hel del
Mindre godt
En hel del

Meget
Dårligt
Meget

Nej

Ja

Svar = 1

Svar = 2

Svar = 3

Svar = 4

Svar = 5

Ja, jeg anvender permanent kateter
Sjældent
Lille problem
Lidt slap
Lille problem
Oftest
Lille problem

Dagligt
Moderat problem
Meget slap
Moderat problem
Sjældent
Moderat problem

Hver gang
Stort problem
Dryppende
Stort problem
Tømmes aldrig helt
Stort problem

Nej
Nej
Intet problem
Normal
Intet problem
Ja, altid
Intet problem
Nej

Sjældent

Dagligt

Hver gang

Intet problem

Lille problem

Moderat problem

Stort problem

Mere end 3 timer

2-3 timer

1-2 timer

Mindre end 1 time

Intet problem
0 gange
Intet problem
Aldrig
Intet problem

Lille problem
1-2 gange
Lille problem
Sjældent
Lille problem

Moderat problem
3-4 gange
Moderat problem
Dagligt
Moderat problem

Stort problem
5 gange eller mere
Stort problem
Hver gang
Stort problem

Nej

Sjældent

Dagligt

Hver gang

Intet problem
Nej
Intet problem

Lille problem
Sjældent
Lille problem

Moderat problem
Dagligt
Moderat problem

Stort problem
Hver gang
Stort problem

Nej

I toilettet

Lidt i bukserne

Meget i bukserne

Intet problem

Lille problem

Moderat problem

Stort problem

Nej

Sjældent

Dagligt

Hver gang

Intet problem

Lille problem

Moderat problem

Stort problem

Nej

Sjældent

Dagligt

Hver gang

Intet problem

Lille problem

Moderat problem

Stort problem
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Seksuelt samvær og rejsningsfunktion
19. Mener du, at følgende udsagn passer på dig og dit seksuelle samliv: Jeg har ikke noget seksualliv overhovedet, dvs. aldrig seksuel
lyst/drift, rejsning, samleje eller onani
20. I hvor høj grad er du tilfreds med dit seksuelle samliv?
21. Anvender du nogen former for hjælpemidler til at frembringe eller
bibeholde rejsningen?
22. Hvor stor er din selvtillid, når det drejer sig om at kunne få og bibeholde rejsning?
23. Når du har fået rejsning gennem seksuel stimulation, hvor ofte er
rejsningen da tilstrækkelig hård til, at du kan trænge ind i din partner?
24. Når du har samleje og er trængt ind i din partner, hvor ofte kan du
da bibeholde rejsningen under samlejet?
25. Når du har samleje og er trængt ind i din partner, hvor vanskeligt
er det da at fastholde rejsningen under samlejet?
26. Når du har forsøgt at gennemføre samleje, hvor ofte har du da oplevet samlejet som tilfredsstillende for dig selv?
Afføringsevne
27. Oplever du ufrivillig afgang af formet afføring?
28. Hvor lang tid kan du tilbageholde afføringstrangen inden du må gå
på toilettet?
29. Går du nogensinde på toilettet fordi du tror, at du skal have afføring, men hvor det er ”falsk alarm”?
30. Oplever du at skulle af med afføring igen mindre end 1 time efter
din sidste afføring?

Svar = 1

Svar = 2

Svar = 3

Svar = 4

Ja, udsagnet passer

Nej, udsagnet passer ikke

Slet ikke

Lidt

Ja

Nej

Meget lille

En del

Meget

Lille

Middel

Stor

Meget stor

Sjældent eller aldrig

Nogle få gange (ca. 1 ud
af 4 gange)

Sommetider (ca. halvdelen af gangene)

De fleste gange (ca. 3 ud
af 4 gange)

Næsten altid eller altid

Sjældent eller aldrig

Nogle få gange (ca. 1 ud
af 4 gange)

Sommetider (ca. halvdelen af gangene)

De fleste gange (ca. 3 ud
af 4 gange)

Næsten altid eller altid

Yderst vanskeligt

Meget vanskeligt

Vanskeligt

Lidt vanskeligt

Ikke vanskeligt

Sjældent eller aldrig

Nogle få gange (ca. 1 ud
af 4 gange)

Sommetider (ca. halvdelen af gangene)

De fleste gange (ca. 3 ud
af 4 gange)

Næsten altid eller altid

Svar = 1

Svar = 2

Svar = 3

Svar = 4

Svar = 5-6

Nej, aldrig

Ja, mindre end 1 gang om
måneden

Ja, 1 gang om måneden

Ja, 2-4 gange om måneden

Mere end 15 minutter

Mellem 11 og 15 minutter

Mellem 6 og 10 minutter

Mindre end 5 minutter

Nej, aldrig

Ja, 1-3 gange om dagen

Ja, 3-6 gange om dagen

Ja, 6-9 gange om dagen

Ja, mere end 9 gange om
dagen

Ja, 1-4 gange om måneden
Ja, 1-4 gange om måneden
En del
En del
En del

Ja, 1-6 gange om ugen

Ja, dagligt

Ja, 1-6 gange om ugen

Ja, dagligt

32. Har du haft blod i afføringen?
33. Har du haft diarré (tynd mave)?
34. Har du haft forstoppelse?

Slet ikke
Slet ikke
Slet ikke

Ja, mindre end 1 gang om
måneden
Ja, mindre end 1 gang om
måneden
Lidt
Lidt
Lidt

Almen trivsel

Svar = 1

Svar = 2

Svar = 3

Svar = 4

35.
36.
37.
38.

Slet ikke
Slet ikke
Slet ikke

Lidt
Lidt
Lidt

En del
En del
En del

Meget
Meget
Meget

Slet ikke

Lidt

En del

Meget

Slet ikke
Slet ikke
Slet ikke
Slet ikke

Lidt
Lidt
Lidt
Lidt

En del
En del
En del
En del

Meget
Meget
Meget
Meget

31. Har du bemærket slim i afføringen?

39.
40.
41.
42.

Har du haft hedeture?
Har du haft ømme eller hævede brystvorter eller bryster?
Har du haft hævelser i ben eller ankler?
Har du haft stikken/prikken eller nedsat følsomhed i hænder eller
fødder?
Har du nedsat muskelkraft?
Har du haft kvalme?
Har du savnet appetit?
Var du træt?

Nej, aldrig
Nej, aldrig

Svar = 5

Ja, 1-6
gange om
ugen

Ja, dagligt

Meget
Meget
Meget
Svar = 5
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Smerter
43. Har du haft smerter?
44. Har du haft smerter i knoglerne?
45. Har du haft smerter eller trykken omkring bækkenbund eller mellemkød?
46. Har du taget noget medicin for smerter?
Funktionsevne

47. Marker venligst det udsagn, som bedst beskriver dit nuværende
aktivitetsniveau

Trivsel

Svar = 1

Svar = 2

Svar = 3

Svar = 4

Svar = 5

Ingen smerter
Ingen smerter

Lette smerter
Lette smerter

Moderate smerter
Moderate smerter

Svære smerter
Svære smerter

Uudholdelige smerter
Uudholdelige smerter

Ingen smerter

Lette smerter

Moderate smerter

Svære smerter

Uudholdelige smerter

Nej

Ja

Svar = 1

Svar = 2

Svar = 3

Svar = 4

Svar = 5

Jeg er i stand til at udføre
den nødvendigste selvpleje. Jeg har behov for
hvile i en seng eller stol i
mere end halvdelen af de
timer, jeg er vågen

Jeg har behov for døgndækkende pleje. Jeg kan
intet klare

Svar = 3

Svar = 4

Svar = 5-6

Lidt mindre end halvdelen
af tiden
Lidt mindre end halvdelen
af tiden
Lidt mindre end halvdelen
af tiden
Lidt mindre end halvdelen
af tiden
Lidt mindre end halvdelen
af tiden
Meget
Meget
Meget

Jeg er oppegående og
Jeg er begrænset i fysisk
Jeg er fuldt aktiv og i
kan klare mig selv, men
krævende aktiviteter, men
stand til at udføre de
jeg er ikke i stand til at udjeg er oppegående og kan
samme aktiviteter som før
føre noget som helst arklare eksempelvis ambukræftdiagnosen, uden nobejde. Jeg er oppe og aklatoriebesøg, let husargen begrænsninger
tiv i mere end halvdelen af
bejde og kontorarbejde
de timer, jeg er vågen
Svar = 1

Svar = 2

48. I løbet af de seneste 2 uger har jeg været glad og i godt humør

Hele tiden

Det meste af tiden

49. I løbet af de seneste 2 uger har jeg følt mig rolig og afslappet

Hele tiden

Det meste af tiden

50. I løbet af de seneste 2 uger har jeg følt mig aktiv og energisk

Hele tiden

Det meste af tiden

51. I løbet af de seneste 2 uger er jeg vågnet frisk og udhvilet

Hele tiden

Det meste af tiden

Hele tiden

Det meste af tiden

Slet ikke
Slet ikke
Slet ikke

Lidt
Lidt
Lidt

Lidt mere end halvdelen
af tiden
Lidt mere end halvdelen
af tiden
Lidt mere end halvdelen
af tiden
Lidt mere end halvdelen
af tiden
Lidt mere end halvdelen
af tiden
En del
En del
En del

Jeg vil gerne ringes op
(telefonkonsultation)

Jeg vil gerne have en tid i
ambulatoriet

52. I løbet af de seneste 2 uger har min dagligdag været fyldt med
ting, der interesserer mig
53. Har du haft besvær med at sove?
54. Har du følt dig deprimeret?
55. Er du bekymret for, at din tilstand vil forværres?

Lidt af tiden
Lidt af tiden
Lidt af tiden
Lidt af tiden
Lidt af tiden

På intet
tidspunkt
På intet
tidspunkt
På intet
tidspunkt
På intet
tidspunkt
På intet
tidspunkt

Ønsker ikke at besvare

Øvrige informationer
56. Hvor mange kilo vejer du nu?
57. Hvor høj er du?
58. Hvad er dit behov i forhold til en konsultation?
59. Her kan du skrive en kort besked til personalet, som læser skemaet
60. Vi vil meget gerne have, at du besvarer det næste HELBREDSbarometer på internettet. Angiv venligst:

Angiv vægt (kg)
Angiv højde (cm)
Jeg ringer selv, hvis jeg
har behov for en konsultation
Kvalitativ kommentar

Ja tak, jeg ønsker at besvare HELBREDSbarometeret på internettet. Min e-mailadresse er: __________________

Nej tak, jeg ønsker ikke at besvare HELBREDSbarometeret på internettet
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BILAG 5: FORANDRINGSTEORI
FORANDRINGSTEORI FOR AMBULATORIEPROM

Målgruppe

Aktiviteter
(input)

Konsultationer med udgangspunkt i PROM
Lungekræftpatienter
(Alle behandlingstyper)

Præstationer
(output)

Klinikere anvender regelmæssigt PROM til monitorering af symptomer og behandlingsrespons hos patienten

Klinikere tager regelmæssigt
udgangspunkt i PROM i samtaler med patienter

Prostatakræftpatienter
(Strålebehandling, operation)
Patienter i målgruppen får
tilbudt forløb med ambulatoriePROM

Information og vejledning
til patienter samt løbende
påmindelser

Patienter besvarer systematisk PROM-skemaet før initial
behandling og efterfølgende
forud for ambulant konsultation eller behandling på hospitalet

Resultater kort
sigt (outcome)

Understøtte kliniske beslutninger

Resultater lang
sigt (outcome)

Understøtte patientcentreret
praksis med fokus på patienters behov og viden om egen
sygdom

Samtalen målrettes de problemer, der er til størst gene
for patienten

Understøtte patient empowerment

Patienter er mere aktive i
eget forløb

Forbedre behandlingskvalitet

Øget patientinddragelse

Øget patienttilfredshed

Systematisk indsamling af
PROM-data
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FORANDRINGSTEORI FOR TELEEPROM

Målgruppe

Aktiviteter
(input)

Behovstyrede opfølgende
kontakter på basis af
PROM

Prostatakræftpatienter
(Operation)

Telefonkonsultationer med
udgangspunkt i PROM

Præstationer
(output)

Ambulante opfølgningskontakter styres med udgangspunkt i patienters aktuelle ønske og behov for kontakt med
hospitalet

Sygeplejersker tager systematisk udgangspunkt i
PROM i telefonkonsultationer
med patienter

Resultater kort
sigt (outcome)

Resultater lang
sigt (outcome)

Understøtte klinisk beslutningstagen

Mere omkostningseffektive
opfølgningsforløb

Patienter får den kontakt med
hospitalet, som de ønsker og
har behov for

Understøtte patientcentreret
praksis med fokus på patienters behov og viden om egen
sygdom

Samtalen målrettes problemer, der er til størst gene for
patienten
Patient empowerment
Visitation af relevante patienter til opfølgningsforløb
med telePROM

Information, vejledning og
remindere til patienter

Patienter visiteret til telePROM besvarer PROM-skemaet ved fastlagte intervaller
i opfølgningsforløbet og får
taget blodprøve hos egen
læge

Øget patientinddragelse

Øget patienttilfredshed

Systematisk indsamling af
PROM
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BILAG 6: INTERVIEWGUIDE
INTERVIEWGUIDE TIL LEDERE
Tema

Spørgsmål
•

Opstart

•
•
•
•
•

Implementering

Effekt

Fremadrettet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvordan oplevede du den indledende introduktion til PROM og projektet om AmbuFlex/HELBREDSbarometeret?
Hvad var din og den øvrige ledelses interesse i at indgå i projektet, og hvilke forventninger havde du til projektet?
Hvad har målsætningerne med projektet været på afdelingen?
Hvordan har implementeringen af projektet forløbet på afdelingen?
Hvad har været de største udfordringer i forbindelse med projektet?
Hvordan har du arbejdet med at sikre rammerne for projektet med hensyn til opgaveog ansvarsfordeling samt tid og ressourcer?
Hvordan har du oplevet samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse?
Hvilken rolle har du haft i forhold til opfølgning og at sætte fokus på projektet?
Hvad skal der ud fra dine erfaringer til for at sikre god implementering af projekter?
Har du nogle gode råd til, hvordan implementeringen kunne have forløbet anderledes?
Hvilke gevinster og resultater har du oplevet i forbindelse med projektet?
Hvilken effekt har projektet haft for patienterne?
Hvilken interesse for projektet har der været internt og eksternt?
Hvilken betydning har det for jeres deltagelse i projektet, at PROM i stigende grad er
kommet på den politiske dagsorden?
Hvordan er sammenhængen mellem strategi og visioner og så mål i dette projekt?
Ønsker I at fortsætte med PROM fremadrettet og i så fald i hvilken form?
Kunne du forestille dig, at helbredsregistrering, i et bredere perspektiv, kunne overgå
til patienterne, og hvilke potentialer kan du evt. se i det?

INTERVIEWGUIDE TIL KLINIKERE
Tema

Spørgsmål
•
•

Opstart

Processen med
at inddrage patienter

•
•
•
•
•
•
•

Samtaler

•
•
•
•

Visitation (kun
telePROM)

Håndtering (kun
telePROM)

•
•
•
•
•
•

Hvordan har du været involveret i projektet? Hvad har din rolle og opgaver været?
Hvordan oplevede du den indledende introduktion til PROM og projektet om AmbuFlex/HELBREDSbarometeret?
Hvad oplever du er målsætningerne i projektet, og hvilke forventninger havde du til projektet ved starten?
Hvilke udfordringer har du oplevet ift. at få projektet sat i gang i afdelingen?
Hvordan har implementeringen af projektet påvirket dine arbejdsgange? – Tidsforbrug?
Hvordan introducerer I patienterne til projektet?
Hvad er de typiske årsager til, hvis patienter ikke ønsker at deltage eller ikke har svaret
på PROM-skemaet?
Hvordan hjælper I patienter til at besvare HELBREDSbarometeret, og hvordan holder I
øje med, hvilke patienter der har besvaret HELBREDSbarometeret?
Hvor ofte og hvordan bruger du patientens besvarelse af HELBREDSbarometeret i samtalen med patienten?
Hvilken betydning har PROM-skemaet for, hvordan samtalen forløber?
Hvordan er det anderledes end førhen, og hvilke fordele eller ulemper ser du med projektet?
Hvilken virkning eller effekt har det for din kommunikation med patienten?
Hvilken betydning har HELBREDSbarometeret for din og patientens forberedelse inden
samtalen?
Hvordan vurderer du, om en patient skal visiteres til AmbuFlex?
Hvad er de typiske årsager til, hvis patienter ikke visiteres til AmbuFlex?
Hvordan foregår processen med at håndtere de patienter, der er visiteret til AmbuFlex?
Hvordan vurderer du patientens besvarelse af HELBREDSbarometeret, og hvilket behov
patienten har for kontakt?
Hvilke patienter har sædvanligvis behov for (1) et nyt skema, (2) telefonkonsultation, (3)
konsultation med en læge?
Hvordan foregår processen med at afslutte patienter til deres praktiserende læge? Hvilke
udfordringer har du oplevet i forbindelse med håndteringen?
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Telefonkonsultationer (kun telePROM)

•
•

Hvilken betydning har PROM-skemaet for, hvordan samtalen med patienten forløber?
Hvilken virkning eller effekt har det for din kommunikation med patienten?

•
•

Hvordan synes du, AmbuFlex systemet fungerer som teknisk værktøj?
Hvordan vurderer du AmbuFlex i forhold til tekniske udfordringer, log ind, brugervenlighed og grafik?
Hvordan vurderer du relevansen og anvendeligheden af spørgsmålene i PROM-skemaet,
og har du forslag til forbedringer? Er du er blevet mere opmærksom på f.eks. psykiske og
seksuelle problemer ved at bruge PROM-skemaet?
Hvordan er dét at skulle besvare HELBREDSbarometeret blevet modtaget af patienterne?
Hvilken virkning eller effekt har projektet for patienterne?
Hvordan er projektet blevet modtaget blandt ledere, læger og sygeplejersker på afdelingen?
Hvordan har du oplevet ledelsens rolle ift. projektet?
Hvad har været med til at drive projektet fremad?
Kunne implementeringen have forløbet anderledes? Har du nogen gode råd til, hvordan
man kunne have gjort det bedre, hvis man skulle gøre det igen?
Ønsker du, at PROM fortsætter på afdelingen? Og i så fald i hvilken form?
Kunne du forestille dig at helbredsregistrering, i et bredere perspektiv, kunne overgå til
patienterne? Hvilke fordele og ulemper kan du se i det?

Det tekniske
•

Patienterne

•
•
•

Implementeringen

Projektet fremadrettet

•
•
•
•
•

INTERVIEWGUIDE TIL PATIENTER
Tema
Teknisk kvalitet

Spørgsmål
•
•

Spørgeskemaet

Virkning/effekt

•
•
•
•
•
•
•

Klinikernes tilbagemelding på
besvarelsen

•
•

Tilbagemelding
og blodprøve
(kun telePROM)

•
•
•

Informationsmateriale

•
•
•

Hvordan besvarer I HELBREDSbarometeret, og hvordan synes I, den tekniske løsning
fungerer?
Hvordan vurderer relevansen og anvendeligheden af de enkelte spørgsmål og temaer i
HELBREDSbarometeret?
Hvordan vurderer I længden og indholdet af spørgsmålene?
Giver spørgsmålene mening, og hvilke forslag har I til forbedringer af skemaet?
Hvilken betydning har det for jer at besvare spørgeskemaet undervejs i forløbet på hospitalet?
Hvilke fordele og ulemper giver det jer?
Hvilken betydning har det at besvare spørgeskemaet sammen med en anden f.eks. ægtefælle?
Hvilken indflydelse har det for jer at have tænkt over de her spørgsmål om jeres helbred
og livskvalitet, inden I skal ind til en konsultation med en læge eller sygeplejerske?
Hvad er jeres holdning til at besvare HELBREDSbarometeret forud for konsultation, og
hvordan oplever I, at det bliver brugt?
Hvilken tilbagemelding på jeres besvarelse har I fået af lægen eller sygeplejersken?
Hvilken betydning havde jeres besvarelse for kommunikationen mellem jer og lægen eller
sygeplejersken?
Hvilken kontakt har I haft med ambulatoriet indtil nu?
Hvordan er jeres tilfredshed og holdning i forhold til ordningen?
Oplever I, at I får den hjælp, I har brug for, eller er der noget, der kunne være anderledes?
Hvad oplever I er formålet med at besvare HELBREDSbarometeret?
Hvordan oplever I, at jeres besvarelse bliver brugt af læger og sygeplejersker?
Hvordan vurderer I den information om spørgeskemaet, som I har fået, og hvilke forslag
har I til forbedringer?
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BILAG 7: KODNING AF KVALITATIVE DATA

Tema

Opstart

Implementering

Arbejdsgange

Deltagelse
Teknik

Resultater

Fremadrettet

Kode
Indledende kontakt med projektleder
Målsætning med projektet
Strategi og vision
Implementeringsprocessen
Brugen af PROM
Rammer for anvendelse af PROM
Holdning til PROM
Samarbejde med projektleder
Patientinddragelse
Information og påmindelse til patienter
Håndtering af patienter (telePROM)
Visitation af patienter (telePROM)
Håndtering af tablets
Tidsforbrug
Villighed til at deltage
PROM-skema
AmbuFlex
Håndtering og visitation (telePROM)
Besvarelse på web eller papir
Besparelse
Dialogstøtte
Klinisk opfølgning
Planlægning af behandling
Fordele for patienter
Ønske om at fortsætte projektet
Potentialer ved PROM

Workshops

Observationer

Interviews
(ledere)

Interviews
(klinikere)

Interviews
(patienter)

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
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BILAG 8: ARBEJDSGANGSBESKRIVELSE
EKSEMPEL PÅ ARBEJDSGANGSBESKRIVELSE FOR AMBULATORIEPROM

Hvilke patienter deltager?
Alle lungekræftpatienter i forbindelse med: (1) Behandling (2) Kontrolforløb
Ad 1: patienter i behandling:
(1) Nyhenviste: lægen er ansvarlig for i samarbejde med ambulatoriesygeplejerskerne,
at nyhenviste patienter får tilbud om at indgå i projektet
(2) De patienter, som allerede er i behandlingsforløb fra d.d.: Sygeplejersker og læger i
team X er ansvarlige for, at de patienter, der allerede er i behandlingsforløb d.d., får
tilbud om at indgå i projektet.
Ad 2: patienter i kontrolforløb:
Lægen er ansvarlig for i samarbejde med ambulatoriesygeplejerskerne, at der tages udgangspunkt i skemaet, når patienten kommer til status/kontrol-samtale.
Information om projektet til patienterne:
• Lægen eller sygeplejersken informerer om arbejdsgangen ved fremmøde i ambulatoriet. Der udleveres skriftligt informationsmateriale
o ”Information om HELBREDSbarometeret”
• Patienten beslutter, om han/hun ønsker at deltage eller ej. Hvis patienten accepterer, kan vedkommende enten besvare skema:
o Hjemmefra på www.prom-lc.dk
o På tablet (efter konsultation/accept)
Patientens accept:
Patienten ønsker at deltage:
• Sygeplejersken registrerer dette i den elektronisk patientjournal under fanen, hvor
projektdeltagelse normalt noteres. I overskriften skrives ”PROLUC/patienten medvirker”
• Sygeplejersken informerer om, hvordan man udfylder skemaet hjemmefra og udleverer skriftligt informationsmateriale – alternativt kan anvendes tablet i ambulatoriet
på dagen for konsultation
Patienten ønsker ikke at deltage eller udgår senere i forløbet:
• Sygeplejersken registrerer dette i den elektronisk patientjournal under fanen, hvor
projektdeltagelse normalt noteres. I overskriften skrives ”PROLUC/patienten medvirker ikke”. Herved kan det ses, at patienten er spurgt om deltagelse, men har takket
nej tak/er udgået.
Hvornår skal skemaet besvares?
• Baseline: Patient udfylder skemaet efter første kontakt med afdelingen. Patienten
kan:
o Besvare skemaet hjemme efter samtale med læge/sygeplejerske:
www.prom-lc.dk
o Besvare skemaet på tablet i venteværelset efter samtale med læge/sygeplejerske
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•

Behandlings/kontrolforløb: Skemaet besvares forud for enhver konsultation. Patienten kan:
o Besvare skemaet hjemmefra to dage før planlagt samtale med læge/sygeplejerske: www.prom-lc.dk
o Besvare skemaet på tablet i venteværelset ved at henvende sig i receptionen ved ankomst

Hvordan holder vi øje med, om pt. har besvaret spørgeskemaet derhjemme?
• Når patienten planlægges til næste besøg, noteres det i den elektroniske patientjournal, at patienten deltager i PROLUC
• Den sygeplejerske, der forbereder den kommende dags patienter, kan med fordel
notere, om patienten har besvaret HELBREDSbarometeret
Informationsmateriale til patienter og klinikere
• Brugervejledning for personalet → placeres på alle stuer
1. Login til AmbuFlex samt
2. Oversigt over spørgsmål i HELBREDSbarometeret
• Visitkort med reminder om at besvare HELBREDSbarometeret → placeres på alle
stuer
• Informationsmateriale til patienterne → placeres på sygeplejerskernes kontor, og sygeplejerskerne sørger for uddeling
1. ”Information om HELBREDSbarometeret”
Ansvar for tablets, 2x3 stk.
Sekretærerne får ansvaret for de tablets, som Kræftens Bekæmpelse har stillet til rådighed (2x3 stk.). Det vil sige:
• Sikrer, at de altid er klar til brug (opladet)
• Hjælper de patienter, som forud for konsultationen ønsker at bruge tablet, eller som
har glemt at udfylde hjemmefra
• At tablets sprittes af efter brug (alternativt udleveres wet wipes til patienter)
Præsentation af arbejdsgange for personalet:
Læger, sygeplejersker og sekretærer modtager mail med beskrivelse af arbejdsgange.
Arbejdsfordeling:
Arbejdsfordeling mellem sygeplejersker, læger og patienter beskrives i følgende tabel:
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Første lægesamtale, alle nyhenviste patienter med
lungekræft

Sygeplejeopgave

Lægeopgave

Patientopgave

Til konsultation
•
Informér patienten om PROLUC
o
Hvis patient har computer hjemme, bedes patienten besvare skemaet på
www.prom-lc.dk ved hjemkomst
o
Hvis patienten ikke har computer
hjemme, instrueres patienten i at anvende tablet
•
Udlever informationsmateriale
o
”Information om HELBREDSbarometeret”
o
Visitkort

Til konsultation
•
Informér patienten om PROLUC
•
Forklar patienten, at besvarelsen anvendes til:
o
At holde øje med udvikling i patientens
helbred
o
At fokusere konsultationen på de problemer, patienten angiver at måtte have

Efter konsultation
•
Besvar skema efter konsultation:
o
Hjemme på
www.prom-lc.dk
o
På tablet, der kan lånes i receptionen

Efter konsultation
•
Registrer i COSMIC, at patienten har givet/ikke har
givet accept af deltagelse

•

Behandling og
kontrolforløb

•

Se patientens besvarelse inden samtalen (gøres
én gang dagligt):
o
Gå til www.vestkronik.dk/opret.php
o
Indtast brugernavn og tryk log in
o
Åben AmbuFlex-systemet via det link,
som modtages i en e-mail i Outlook
o
Indtast patientens CPR-nummer
Tal om patientens besvarelse til konsultation

•

•

Se patientens besvarelse inden samtalen (gøres
én gang dagligt):
o
Gå til www.vestkronik.dk/opret.php
o
Indtast brugernavn og tryk log in
o
Åbn AmbuFlex-systemet via det link,
som modtages i en e-mail i Outlook
o
Indtast patientens CPR-nummer
Tal om patientens besvarelse til konsultationen

Inden konsultation
•
Besvar skema inden konsultation:
o
Hjemme på
www.prom-lc.dk
o
På tablet, der kan lånes i receptionen
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EKSEMPEL PÅ ARBEJDSGANGSBESKRIVELSE FOR TELEPROM
Tid

PSA

Operation

6 måneder

12 måneder

Sygeplejeopgave

Lægeopgave

Til konsultation
•
Udleverer informationsmateriale:
o
Information om HELBREDSbarometeret (før OP)
Ambulant
o
Visitkort om at besvare skema i dag og inden 3-månederskontrol
•
Pt. informeres om at besvare skema ved hjemkomst og ved 3-månederskontrol på
www.prom-pc.dk.

Booking til
operation

3 måneder

Kontakt

Patientopgave

Patient besvarer
efter konsultation

Ingen

X

Til konsultation
•
Udleverer informationsmateriale: Information om HELBREDSbarometeret (efter OP) •
AmbuFlex:
•
VISITATION:
Ambulant
o
Forløbstype: AmbuFlex
o
Interval mellem skemaer: 3 måneder
EPJ
•
•
BESTILLE BLODPRØVE til om 3 måneder
•
Tjek, at der findes telefonnummer i EPJ

X

AmbuFlex
•
Vurdér PROM + PSA.
•
VIS BESVARELSE: Håndter skema
AmbuFlex •
VISITATION: Interval mellem skemaer: 6 måneder
•
Klinisk beslutning: (1) nyt skema, (2) telefonkonsultation, (3) konsultation
EPJ
•
BESTILLE BLODPRØVE til om 6 måneder

X

AmbuFlex
•
Vurdér PROM + PSA.
•
VIS BESVARELSE: Håndter skema
VISITATION: forløbstype: Ikke visiteret/afsluttet
AmbuFlex •
EPJ
•
Skriv epikrise
•
Fremsend udskrivelsesbrev til patient

Informerer om AmbuFlex
o
Konsultation efter behov
Patient besvarer
o
Pt. ringes op ved ge- skema inden 3-måner eller målbar PSA
med henblik på plan nederskontrol
Dikterer i journal, jf. dikteringsvejledning

Patient får automatisk tilsendt skema

•

Afsluttes til praktiserende
læge (Shared Care)

Patient får automatisk tilsendt skema
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