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1 Projektets formål og baggrund 

1.1 Formål med DanPEP  
I protokollen for DanPEP er der fastsat nedenstående hovedformål for projektet.  
 
1. Indførelse af standardmæssig anvendelse af et spørgeskema til patienters evaluering af almen 

praksis samt efterfølgende feedback til de praktiserende læger af resultaterne med henblik på  
kvalitetsudvikling af den enkelte deltagende praksis med fokus på patienternes oplevelse af den 
lægefaglige ydelse, læge-patient-forholdet, information og støtte, tilgængelighed samt organise-
ring af ydelsen. 

2. Når det samlede antal evaluerede praksis er så stort, at der vil kunne ekstraheres generelle op-
lysninger om dansk almen praksis, da at anvende denne viden i forbindelse med fremtidig plan-
lægning og organisering af sektoren.  

 
Bilag1. DanPEP-protokol 
 

1.1 Baggrund 

1.1.1 EUROPEP-instrumentet 
For at kunne undersøge patienters tilfredshed med henblik på kvalitetsudvikling er det nødvendigt 
at have metoder og værktøjer til monitorering. I 1993 påbegyndte en europæisk forskergruppe ud-
vikling og validering af et fælles europæisk spørgeskema hvori patienter kunne evaluere deres læge 
og lægepraksis. Spørgeskemaet blev udviklet med baggrund i litteraturstudier og kvalitative studier 
af patienters forventninger til, prioriteringer af og tilfredshed med almen praksis. 
 
Arbejdet resulterede i EUROPEP-spørgeskemaet, eller EUROPEP-instrumentet, et skema med 23 
spørgsmål til belysning af patienternes vurdering af deres praktiserende læge inden for områderne: 

• den lægefaglige ydelse 
• læge-patient-forholdet 
• information og støtte 
• tilgængelighed  
• organisation af ydelsen 

 
Spørgsmålene besvares på en fempunkts skala fra ”dårlig” til ”fremragende” eller i kategorien ”kan 
ikke svare/ikke relevant”. Patienten besvarer spørgsmålene på baggrund af de seneste 12 måneders 
kontakt med egen læge.  
 
Der blev også udviklet et spørgeskema til de evaluerede læger, som indeholdt spørgsmål om køn, 
alder, anciennitet og praksiskarakteristika.  
 
Betegnelsen for det samlede koncept for afvikling af patienttilfredshedsvurderinger med EURO-
PEP-spørgesmaet blev kaldt ”EUROPEP- instrumentet”.   
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EUROPEP-instrumentet er blevet anvendt og valideret i 16 lande og er detaljeret beskrevet og do-
kumenteret. Initiativtagerne vurderer at EUROPEP-instrumentet er bredt anvendeligt, validt og let 
at bruge til indsamling af patienterfaringer med almen praksis. (Grol and Wensing) Forskere fra 
Forskningsenheden for Almen Praksis i Århus (Forskningsenheden) deltog i EUROPEP-
udviklingsarbejdet1 og gennemførte en pilottest af EUROPEP-spørgeskemaet i Danmark i 1998 
(Mainz, Vedsted, and Olesen).  
 
Med baggrund i EUROPEP-instrumentet kunne Forskningsenheden for Almen Praksis, Århus, i 
august 2000 tilbyde Dansk Selskab for Almen Medicin et projekt, ”Patienters vurdering af almen 
praksis”, hvor kvalitetsudviklingsudvalgene i samtlige amter og amtskommuner kunne få hjælp til 
at planlægge og gennemføre patientevalueringer med EUROPEP-spørgeskemaerne. Lægernes skul-
le deltage på frivillig basis. Forskningsenheden påtog sig at stå for information, dataindsamling og 
databearbejdning og feedback af resultater til de læger, der deltog i evalueringerne. I Dansk Selskab 
for Almen Medicin var man positive overfor projektet, som derfor blev søgt realiseret inden for 
Forskningsenhedens rammer. 
 

1.2 Projektstart og pilot 
I oktober 2001 blev Hanne Nørgaard Heje ansat som projektleder for DanPEP, som står for ”Dan-
ske patienter evaluerer almen praksis”. DanPEP blev etableret som en økonomisk selvstændig en-
hed på Forskningsenheden for Almen Praksis. Der blev udarbejdet protokol for projektet og Hanne 
Nørgaard Heje indledte erfarings- og litteraturindsamling. Spørgeskemaet blev revideret og testet2. 
Projektet blev legitimeret (se afsnit 4.5) og der var en del møde- og arrangementsaktiviteter med 
henblik på at gøre projektet kendt og velkomment i amterne og blandt alment praktiserende læger. 
 
Med Gitte Hoves ansættelse som projektsekretær i september 2002 startede arbejdet med i detaljer 
at planlægge logistik, udforme informationsmateriale, udarbejde databasedesign, og generere feed-
backdata til lægerne.  
 
Via alment praktiserende læge og facilitator i Århus Amt, Peder Olesgaard, havde Hanne Heje kon-
takt til en gruppe på 19 læger fra Djursland, der gerne ville i gang med en DanPEP-evaluering så 
hurtigt som muligt. Evalueringen af de 19 læger startede i oktober 2002 og havde status af Dan-
PEP’s pilotprojekt, som selvfølgelig blev kaldt DjursPEP.  
 
Erfaringerne fra DjursPEP blev i vid udstrækning brugt til at få testet og revideret logistik, dataop-
samling og -administration samt informationsmaterialet til patienter og læger.  
 
Det blev klart at det var afgørende for projektets fremdrift at feedbackmaterialet til lægerne kunne 
generes automatisk på baggrund af data fra både spørgeskemadatabasen, lægeoplysningsdatabasen 
og administrationsdatabasen. 
 
Enkelte spørgsmål gav anledning til forståelsesproblemer for patienterne. Disse spørgsmål blev let-
tere omformuleret.  
DanPEP var klar i januar 2003.  

                                                 
1 Deltagerne fra Forskningsenheden var Jan Mainz, Frede Olesen, Peter Vedsted. 
2 Praktiserende læge Jesper Lund, Nivå, gennemførte en evaluering og uddelte 100 skemaer til sine patien-
ter i foråret 2002. 
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2 Disposition for rapporten 
Formålet med denne rapport er at dokumentere de aktiviteter, og forudsætningerne herfor, som er 
gennemført for at imødekomme DanPEP’s formål samt for at opfylde de aftaler, som er indgået i 
forbindelse med etablering af projektets økonomiske fundament.  
 
Afsnit 3 beskriver metoder og elementer i DanPEP-evalueringerne som de har været praktiseret i 
perioden fra ultimo 2002 til primo 2006. 
 
Afsnit 4 beskriver projektorganisationen, herunder bl.a. ansvarsfordeling, legitimering, økonomi og 
teknologi. 
 
Afsnit 5 er en præsentation af evalueringsmatierialet, spørgeskemaer og informationsmateriale. 
 
Afsnit 6 dokumenterer hvorledes evalueringerne er gennemført i hvert af de deltagende amter.  Der 
præsenteres en samlet svarfordeling på DanPEP-spørgsmålene samt en grafisk præsentation af eva-
lueringen indenfor hvert af de undersøgte aspekter som spørgsmålene er grupperet i. Dette afsnit 
indeholder ligeledes en præsentation af evalueringens patient-, læge- og praksiskarakteristika. 
 
Afsnit 7 - 11 er en gennemgang af de metoder der er anvendt til indsamling af patientspørgeskema-
er. For hver metode er fordele og ulemper set i lyset af en procesorienteret-, en produktorientet-, en 
brugerorienteret- og en økonomisk synsvinkel.  
 
I afsnit 12 er der et forslag til valg af metode under hensyntagen til resultaterne fra de 4 foregående 
afsnit og afsnit 13 er et forslag til hvorledes permanent drift af DanPEP kan afvikles og implemen-
teres ved brug af den valgte metode. 
 
Afsnit 14 indeholder et forslag til etablering af en hjemmeside beregnet på DanPEP i en driftssitua-
tion. 
 
Afsnit 15 redegør for det igangværende arbejde med udvikling af DanPEP-spørgeskemaet samt 
planlagte aktiviteter i EUROPEP-regi.  
 
Afsnit 16 er en præsentation af forskningsresultater fra DanPEP med henvisning til hvor de er pub-
liceret og kan rekvireres.  
 
Rapporten afsluttes af en litteraturliste og en bilagsoversigt.  
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3 Evalueringsforløb 
I dette afsnit beskrives metoder og elementer i DanPEP-evalueringerne, som de har været gennem-
ført i perioden fra ultimo 2002 til primo 2006. Evalueringsmateriale, spørgeskemaer og vejlednin-
ger, der omtales i dette afsnit, beskrives i afsnit 5. 
 

3.1 Tilbud til Kvalitetsudviklingsudvalgene 
DanPEP blev gennemført amt for amt. I alle amter og sygehuskommuner er der taget kontakt til det 
lokale kvalitetsudviklingsudvalg for almen praksis med et tilbud om at amtets alment praktiserende 
læger kunne deltage i DanPEP mod at kvalitetsudviklingsudvalget betalte et beløb pr. tilmeldt læge 
til dækning af de direkte udgifter forbundet med gennemførelse af evalueringen. Udvalget skulle 
desuden udpege en kontaktperson, der var bindeled mellem DanPEPs sekretariat og de alment prak-
tiserende læger. 
 

3.2 Informationsmødet  
DanPEP-sekretariatet og kontaktpersonen planlagde et informationsmøde, som alle praktiserende 
læger i amtet blev inviteret til at deltage i. På informationsmødet blev projektets baggrund, de prak-
tiske procedurer og feedback gennemgået. Det blev understreget at evalueringen var personlig og 
skete på lægeniveau og ikke på praksisniveau og at det egentlige kvalitetsudviklingsarbejde kræve-
de en indsats af lægerne, der lå efter at DanPEP-sekretariatet havde afleveret feedback-rapporterne. 
Lægerne blev opfordret til at deltage gruppevis af hensyn til det efterfølgende arbejde. Det blev 
også diskuteret, at det ikke i alle tilfælde kun opleves positivt at modtage resultatet af sin patient-
evaluering.  
 

3.3 Tilmelding til DanPEP 
Kort før informationsmødet blev der udsendt informations- og tilmeldingsmateriale til DanPEP med 
tilmeldingsfrist umiddelbart efter informationsmødet. De læger der ønskede at medvirke tilmeldte 
sig ved at sende en personlig tilmelding til DanPEP-sekretariatet. Meddelelser om grupper blev li-
geledes sendt til DanPEP-sekrtariatet. 
 

3.4 Inklusion af patienter og distribution af spørgeskemaer 
For at klarlægge, hvad der kunne fungere hensigtsmæssigt for både økonomi, arbejdsprocesser og 
resultater, har DanPEP-sekretariatet afprøvet 2 metoder til at inkludere patienterne og distribuere 
spørgeskemaerne. Begge metoder er afprøvet både med og uden at der er sendt påmindelser ud til 
de patienter der ikke umiddelbart besvarede spørgeskemaerne. 
 

3.4.1 Lægeudleveret med påmindelser 
DanPEP-sekretariat sendte en kasse med 100 patientspørgeskemaer pakket i portofrigjorte returku-
verter til de læger der havde tilmeldt sig. Dette materiale var personligt og måtte kun udleveres af 
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den læge, det var adresseret til, da lægens identitet var koblet til spørgeskemaerne med løbenumre3. 
Uover skemaerne indeholdt kassen også en procedurebeskrivelse ”Procedure for DanPEP-
undersøgelsen”, et spørgeskema ”DanPEP - Læge- og praksisoplysninger” samt 100 mærkater med 
fortrykte løbenumre.  
 
Lægen inkluderede patienterne ved at udlevere skemaer til 100 på hinanden følgende patienter over 
18 år, der kom i konsultation eller blev set ved hjemmebesøg. Lægen skulle spørge patienterne om 
de ønskede at medvirke i undersøgelsen og ekskludere patienter, der tilkendegav at de ikke ønskede 
at medvirke. Svært syge patienter blev ekskluderet, såfremt lægen skønnede at det var uetisk at bede 
dem udfylde spørgeskemaet. Alle inkluderede patienter skulle være tilmeldt praksis og tale og forstå 
dansk. Ved lægens eventuelle fraværsperioder blev inklusionen indstillet. Hvis lægen ikke fik udle-
veret alle sine skemaer, skulle de resterende sendes retur til DanPEP-sekretariatet. Patienterne send-
te de besvarede spørgeskemaer til DanPEP-sekretariatet. 
 
I forbindelse med udleveringen skrev lægen patientens navn og adresse på en mærkat med samme 
løbenummer, som det skema, der var udleveret til patienten. Mærkaten blev brugt til at adressere et 
brev med en påmindelse og et nyt skema til de patienter der ikke havde besvaret spørgeskemaet i 
løbet af ca. 6 uger. Når alle skemaer var udleveret sendte lægen mærkaterne til DanPEP-
sekretariatet (se også afsnit 3.5) 
 

3.4.2 Postomdelt med påmindelser 
For hver læge, der deltog i undersøgelsen, leverede Sygesikringen navne og adresser på 150 tilfæl-
digt udvalgte patienter over 18 år, der havde konsulteret lægens praksis i en given periode. Dan-
PEP-sekretariatet sendte disse patienter et spørgeskema, som de udfyldte og returnerede i den ved-
lagte svarkuvert til DanPEP-sekretariatet. De patienter der ikke havde returneret spørgeskemaet i 
løbet af 4 -6 uger fik tilsendt et brev med en påmindelse og et nyt skema. 
 
Sygesikringen registrerer konsultationer på ydernumre. I de praksis hvor flere læger deler yder-
nummer, kan man ikke på forhånd vide hvilken læge på ydernummeret, de udtrukne patienter vil 
vurdere. I kompagniskaber og delepraksis skulle alle læger med samme ydernummer derfor være 
indstillet på at deltage. Ellers ville en del patienter unødigt evaluere læger, der ikke deltog og de 
deltagende læger kunne risikere, at der ikke var ret mange besvarelser, der handlede om dem.  
 

3.4.3 Lægeudleveret uden påmindelser 
DanPEP-sekretariatet sendte en kasse med 130 patientspørgeskemaer pakket i portofrigjorte retur-
kuverter til de læger der havde tilmeldt sig. Forskellen i denne procedure og den der er beskrevet i 
afsnit 3.4.1 er at der for at tage højde for påmindelsernes effekt på svarprocenten blev inkluderet 
130 patienter og at lægen ikke skulle skrive mærkater med patienternes navne og adresser. 
 

3.4.4 Postomdelt uden påmindelser 
Som 3.4.2 blot uden påmindelser. 
 

                                                 
3 Alternativt kunne skemaerne udleveres af en sekretær 
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3.5 Læge- og praksisoplysninger 
Umiddelbart efter at alle spørgeskemaer var udleveret, udfyldte lægen et spørgeskema med oplys-
ninger om sig selv og sin praksis. Dette skema blev brugt til den statistiske behandling af data fra 
undersøgelsen og indeholdt spørgsmål om køn, alder, anciennitet og praksiskarakteristika.  
Lægen sendte skemaet og arkene med mærkater til DanPEP-sekretariatet. 
 
De læger hvis patienter fik tilsendt spørgeskemaet direkte (se afsnit 3.4.2 og 3.4.4) sendte skemaet 
med læge- og praksisoplysninger i forbindelse med deres tilmelding til DanPEP. 
 

3.6 Dataopsamling fra spørgeskemaer 
Alle data fra spørgeskemaer blev scannet og der blev foretaget både en maskinel og en manuel veri-
ficering af scanningen og dermed de indkomne oplysninger inden data blev gemt i databaser.  
Data blev i forbindelse med scanning og verificering personhenførbare til en bestemt læge, da pati-
enten på spørgeskemaet skulle anføre hvilken læge evalueringen omhandlede.  
 
• Hvis spørgeskemaet var lægeudlevet, skulle patienten med en afkrydsning anføre, om han evalu-

erede den udleverende læge og i så fald skrive navnet på den udleverende læge. Hvis patienten 
ikke evaluerer den udleverende læge, markerede patienten dette og skrev navnet på den læge, 
han i stedet evaluerede 

 
• Hvis spørgeskemaet var postomdelt, var der på spørgeskemaet en fortrykt liste, med navnene på 

samtlige læger på det ydernummer, som patienten var tilmeldt. Patienten satte kryds ud for den 
læge han evaluerede eller afkrydsede, at han ikke ønskede at evaluere nogen af lægerne på yder-
nummeret. 

 

3.7 Rapportgenerering 
Rapporterne blev genereret på baggrund af data fra patientspørgeskemaet, data fra skemaet med 
læge- og praksisoplysninger samt data fra den database, der indeholdt administrative oplysninger 
om læger og fordeling af spørgeskemaer. Rapportgenereringen var en automatiseret proces der fo-
regik i DanPEP-sekretariatet og der blev genereret en personlig rapport til hver deltagende læge.  
 

3.8 Feedback 
I samarbejde med kontaktpersonen inviterede DanPEP-sekretariatet de evaluerede læger til at delta-
ge i et feedbackmøde. Ved mødet blev rapporterne udleveret til lægerne, og det blev gennemgået 
hvorledes rapporterne skulle læses. Det blev betonet, at rapporten belyste kvaliteten i praksis ude-
lukkende i patienternes perspektiv, men at praksis også burde ses i et teknisk fagligt perspektiv og 
et økonomisk-organisatorisk perspektiv. Når lægerne skulle anvende resultatet af patientevaluerin-
gen, blev de nødt til at tænke alle perspektiverne samt hensynet til egen og personalets arbejdstil-
fredshed med ind. Lægerne diskuterede deres resultater i grupper og blev opfordret til, at arbejde 
videre lokalt og forskellige måder at gribe dette arbejde an på blev diskuteret.  
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3.9 Lægernes evaluering af DanPEP 
Med det formål at undersøge lægernes oplevelse og udbytte af patientevalueringerne, blev der i for-
året 2005 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt de 597 læger, der på dette tidspunkt hav-
de gennemført og modtaget resultatet af deres patientevaluering. Spørgeskemaet indeholdt spørgs-
mål til belysning af lægernes holdning til patientevalueringer, deres overvejelser forud for evalue-
ringerne, oplevelsen af evaluerings- og feedbackprocessen, aktiviteter igangsat som følge af evalue-
ringen og det oplevede udbytte af projektet. Spørgeskemaerne blev udsendt mellem 3 og 17 måne-
der efter lægernes modtagelse af evalueringsresultaterne. Der blev udsendt påmindelser med nye 
spørgeskemaer til læger, der ikke umiddelbart svarede. 
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4 Projektorganisation 
En forudsætning for at Forskningsenheden for Almen Praksis, Århus, kunne realisere DanPEP-
projektet var, at der skulle ansættes en projektleder, der samtidig skulle være ph.d.-studerende og 
skrive sin ph.d.-afhandling på baggrund af resultater fra projektet. Seniorforskere fra Forskningsen-
heden skulle være vejledere for projektlederen. 
 

4.1 Beslutningskompetencen 
Beslutningsdelen i DanPEP var placeret hos Forskningsenhedens leder efter opdrag udarbejdet i 
samarbejde med Det Centrale Kvalitetsudvalg (CKI).  
 
Beslutninger vedrørende projektet er truffet i samspil mellem Forskningsenhedens leder, seniorfor-
skere og vejledere på ph.d.-studiet samt projektlederen. 
 
• Professor, dr. med. Frede Olesen har været daglig leder af Forskningsenheden i hele projektfor-

løbet og fungeret som koordinator for projektet. Frede Olesen har været vejleder på det tilknyt-
tede ph.d.-studie. 

 
• Seniorforsker på Forskningsenheden, ph.d. Peter Vedsted, har været vejleder på ph.d.-studiet.  
 

4.2 Projektledelsesdelen 
Projektlederen er daglig leder af DanPEP og ansvarlig for projektet.  
 
• Projektleder 

Speciallæge i almen medicin, Hanne Nørgaard Heje, (HNH) blev ansat på fuld tid som projekt-
leder fra den 1. oktober 2001 og indskrevet som ph.d.-studerende ved Århus Universitet den 1. 
12.2003. 
 

4.3 Arbejdsdelen 
DanPEP-sekretariatet har ansvar for såvel daglige opgaver som udviklingsopgaver. DanPEP-
sekretariatet har to faste medarbejdere, projektlederen og projektsekretæren.  
 
• Projektsekretær 

Cand. scient. bibl. Gitte Hove blev ansat med 30 timer om ugen som projektsekretær for DanPEP 
fra den 1. september 2002.  
 

• Timelønnet studentermedhjælp 
Til scanning, verificering og renskrift af data fra spørgeskemaer, har sekretariatet overvejede an-
sat timelønnet studentermedhjælp. Også timelønnede på hk-løn har hjulpet til med scanning, ve-
rificering og renskrift.  

 
• Timelønnede piccoloer 

Til papirhåndtering har sekretariatet haft timelønnede piccoloer, hvilket her vil sige unge under 
18 år. Piccoloerne har været mere eller mindre fast tilknyttede. 
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• Programudvikling 

Det har været påkrævet med ekstern hjælp til programudvikling og datalog Thomas Randers Jen-
sen, Opus Consult, har gennem hele projektperioden været projektets eksterne programudvikler 
og edbkonsulent. 

 
DanPEP-sekretariatet er blevet støttet af Forskningsenhedens faste tap-personale, sekretær, sprog-
medarbejder og it-supporter.  
 

4.4 Økonomi 
De økonomiske beregninger for projektet forudsatte at de amtslige kvalitetsudviklingsudvalg skulle 
betale pr. læge, der deltog i projektet. Betalingen skulle kunne dække omkostninger til porto, tryk-
ning, papir og papirbehandling, manuelt som elektronisk. 
 
Projektet var afhængigt af et økonomisk tilskud på 1.700.000 kr. i den første treårige periode. Det 
Centrale Kvalitetsudviklingsudvalg for Almen Praksis (CKI) gav en bevilling på 850.000 kr. til 
projektet og søgte Sundhedsministeriet om et tilsvarende beløb. Sundhedsministeriet imødekom 
ansøgningen i maj 2001.  
 
Af regnskabet for 2003 fremgik det at DanPEP havde et underskud på 184.764 kr. Dette underskud 
blev dækket af CKI. Underskuddet skyldtes at et meget stort antal læger blev evalueret i 2003 og at 
det beløb, som de amtslige kvalitetsudviklingsudvalg betalte pr. læge, var for lavt i forhold til de 
faktiske udgifter. 
 
Til evaluering af læger i de amter der ønskede at medvirke i projektet, men hvor evalueringen end-
nu ikke var kommet i gang, og til den afsluttende udviklingsfase søgte Forskningsenheden for Al-
men Praksis i juli 2003 CKI om 2.349.000 kr. for perioden 2004 til 2005. CKI imødekom ansøg-
ningen med 1/3 af det søgte beløb Sundhedsministeriet bidrog ligeledes med 1/3. Det resterende 
beløb blev søgt dækket, ved at regulere den pris, som amternes kvalitetsudviklingsudvalg betalte pr. 
læge.  
 
CKI og Sundhedsministeriet har i alt støttet DanPEP-projektet med 3.450.762 kr. og kvalitetsudvik-
lingsudvalgene har i alt betalt 1.204.084 kr. 
 

4.5 Godkendelser m.m. 

4.5.1 Den Videnskabsetiske Komité for Århus Amt 
Den Videnskabsetiske Komité for Århus Amt blev underrettet om projektet, men da komiteen ikke 
fandt, at DanPEP faldt ind under komitélovens område afgjorde komiteen i januar 2002 at en god-
kendelse ikke var nødvendig. Journal: 2002-2.0/8. 
 

4.5.2 Datatilsynet 
DanPEP er anmeldt til Datatilsynet i henhold til lov om behandling af personoplysninger. Datatil-
synet gav i marts 2002 tilladelse til at gennemføre projektet med de nødvendige databaser. Tilladel-
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sen dækker perioden marts 2002 til marts 2007. Anmeldelsen kan ses på Datatilsynets hjemmeside, 
www.datatilsynet.dk . Journalnummeret er 2002-41-1826. 
 

4.5.3 Udvalg vedrørende multipraksisundersøgelser 
Dansk Selskab for Almen Medicin og Praktiserende Lægers Organisation Udvalg vedrørende mul-
tipraksisundersøgelser er orienteret om projektet og anbefaler i marts 2003 praktiserende læger at 
deltage i DanPEP. Journal: MPU-03/2002: DanPEP – patienters evaluering af dansk almen praksis. 
 

4.5.4 Konkurrencestyrelsen 
Mentor Instituttet, ledet af Phillipp Skafte-Holm, klagede i august til Konkurrencestyrelsen over at 
Forskningsenheden for Almen Praksis og dermed DanPEP modtog støtte til patientevalueringer fra 
Det Centrale Kvalitetsudviklingsudvalg og Sundhedsministeriet. Mentor Instituttet tilbød lægeprak-
sis at foretage patientevalueringer og Phillipp Skafte-Holm mente at Forskningsenheden pga. støtten 
kunne udbyde patientevalueringer, DanPEP, til en pris, der ikke var markedsbaseret. Mentor Insti-
tuttet fik ikke medhold i klagen. Journal: 3/1120-0100-0564. 
 

4.6 Lokaler 
DanPEP huses af Forskningsenheden for Almen Praksis, Århus.  DanPEP råder over et kontor med 
to arbejdspladser samt hylde- og gulvplads til det papirmateriale, der skal behandles eller anvendes i 
nærmeste fremtid. Materialer, der ikke umiddelbart skal bruges, har plads i kælderen, hvor der også 
er fundet et sikringsrum til arkivering af de ca. 55.000 spørgeskemaer som p.t. indgår i projektet. 
Scanning og verificering af spørgeskemaer foregår ved en speciel arbejdsplads som DanPEP deler 
med andre projekter på gangen. DanPEP´s timelønnede medarbejdere har ikke haft faste arbejds-
pladser, men der er fundet plads til dem i skiftende kontorer. Fællesarealer er i vid udstrækning ble-
vet benyttet til midlertidig opbevaring af materialer og pakning af større forsendelser.  

4.7 Teknologi 
Til konvertering af spørgeskemabesvarelserne fra papirdata til elektroniske data bruger DanPEP 
programmet Cardiff TELEform. Det kræver 3 moduler af programmet at gennemføre en konverte-
ring. 
 
• Teleform designer anvendes til at designe skemaet med tekst og felter samt til at angive regler 

for hvordan de enkelte felter kan behandles og indgå i konverteringen. Det kræver erfaring på 
supporterniveau med modulet at designe de skemaer, som DanPEP benytter. 

• Teleform Scan Station anvendes sammen med en alm. scanner til ved optisk læsning at overføre 
papirdata til elektroniske data. Modulet kan betjenes af personer med pc-erfaring på brugerni-
veau. 

• Teleform Verifier anvendes til at minimere de fejl, som måtte opstå i forbindelse med den opti-
ske læsning af skemaerne samt til på feltniveau at checke at de elektroniske data kommer på 
plads i en database efter de fastsatte regler. Modulet kan betjenes af personer med pc-erfaring på 
brugerniveau, såfremt de regler der verificeres efter er omhyggeligt beskrevet.  

 
Til dataopbevaring- og håndtering er anvendt Microsoft Access. Programmet bruges bl.a. til at styre 
data fra projektets databaser. De mest betydelige er: 
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• Spørgeskemadatabasen, der indeholder data fra spørgeskemaerne vedr. patienternes evaluering 

af deres læge samt patienternes svar på spørgsmål om deres køn, alder og uddannelse, antal kon-
takter med lægen, tilknytningsforhold, selvvurderede helbred og eventuelle kroniske sygdomme. 

• Side-7-databasen. På den sidste side i spørgeskemaet, side 7, har patienterne mulighed for med 
egne ord at skrive kommentarer til fire spørgsmål om deres læge, lægepraksis og DanPEP-
undersøgelsen. Side-7-databasen indeholder de renskrevne kommentarer. 

• Lægeoplysningsdatabasen, der indeholder data fra spørgeskemaet ”Læge og praksisoplysnin-
ger” det skema som de deltagende læger udfylder med oplysninger om lægen og praksis.  

• LægernesEvalueringdatabasen, der indeholder data fra spørgeskemaerne, der blev udsendt til de 
første 597 læger der medvirkede i DanPEP for at undersøge deres vurdering af projektet. 

• Administrationsdatabasen, der indeholder informationer der er nødvendige for at inkludere læ-
ger i undersøgelsen, administrere patient- og læge-praksisspørgeskemaer samt generere feed-
backrapporter.  

 
I forbindelse med mere komplicerede opgaver i Access er der udviklet specialmoduler med Micro-
soft Visual Basic. 
 
Til forskningsmæssig dataanalyse anvendes statistikprogrammet Stata. 
 
Microsoft Word, er sammen med Microsoft Access og Microsoft Visual Basic anvendt til rapport-
generering. Et bredt udvalg af Microsoft Office programmer er sammen med Microsoft Access an-
vendt til projektstyring, breve og informationsmateriale.  
 
Data fra spørgeskemaerne og data vedrørende de deltagende læger opbevares i separate databaser 
og i øvrigt ifølge Datatilsynets forskrifter. 
 
Alle de anvendte programmer er installeret på pc’er i netværk som er beskyttet med brugernavn, 
password samt firewall. 
 

4.8 Eksterne leverandører 
Administration af lønregnskab og -udbetalinger er, som Forskningsenheden plejer, købt hos Amts-
rådsforeningen.  
 
Varer og tjenester bliver så vidt muligt, købt hos Forskningsenhedens sædvanlige leverandører. 
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5 Spørgeskemaer og evalueringsmateriale 
Dette afsnit indeholder en kort præsentation af det materiale, spørgeskemaer, rapporter, breve, og 
vejledninger, der har været anvendt til DanPEP-evalueringerne. Præsentationen følger evaluerings-
forløbet, som det er beskrevet i afsnit 3.  
 

5.1 Invitation til informationsmøde 
Potentielle deltagere i DanPEP fik i god tid før evalueringen i deres amt en invitation til at deltage i 
et informationsmøde, hvor de kunne diskutere patientevalueringer og stille spørgsmål til DanPEP-
sekretariatets medarbejdere. Møderne blev afholdt af det lokale kvalitetsudviklingsudvalg og ledet 
af den af udvalget udpegede kontaktperson, som også stod som afsender af invitationen. DanPEP-
sekretariatet påtog sig gerne at stå for at udsende brevene med invitationer og indsamle tilmeldinger 
til mødet, men arbejde blev i nogle tilfælde også varetaget af kontaktpersonen. 
 
• Bilag 2. Eksempel på invitation til informationsmøde udsendt fra DanPEP-sekretariatet.  
 

5.2 Informations- og tilmeldingsmateriale 
Kort før informationsmødet udsendte DanPEP-sekretariatet informations- og tilmeldingsmateriale 
til amtets læger. Tilmeldingsfristen var umiddelbart efter informationsmødet. De læger der ønskede 
at deltage i DanPEP tilmeldte sig ved at sende en personlig tilmelding samt evt. en gruppetilmelding 
til DanPEP-sekretariatet. Ved de postomdelte metoder skulle lægerne ikke angive oplysninger om 
udleveringsperiode på skemaet Læge- og praksisoplysninger og dette skema var derfor medsendt og 
kunne udfyldes samtidigt med tilmeldingen for disse metoder. Sammen med informations- og til-
meldingsmaterialet fik lægerne et patientspørgeskema til orientering. 
 
• Bilag 3. Eksempel på informations- og tilmeldingsmateriale til metode 1, lægeudleveret med 

påmindelser  
• Bilag 4. Eksempel på informations- og tilmeldingsmateriale til metode 4, postomdelt uden på-

mindelser 
 

5.3 Spørgeskemaerne  
De spørgeskemaer der blev anvendt til patientevalueringen var patientspørgeskemaet og skemaet 
med læge- og praksisoplysninger. Læger, der blev evalueret efter metode 1, lægeudlevet med på-
mindelser og metode 3, lægeudleveret uden påmindelser, modtog i kassen sammen med de spørge-
skemaer, de skulle udlevere, også et følgebrev og en procedurebeskrivelse.  
 
• Bilag 5. Eksempel på følgebrev og procedurebeskrivelse for DanPEP, metode 1, lægeudleveret 

med påmindelser 
 

5.3.1 Patientspørgeskemaet 
DanPEPs spørgeskema til patienterne blev indledt med en orientering om undersøgelsen og en vej-
ledning til hvordan skemaet skal udfyldes. Dernæst skulle patienterne tilkendegive hvilken læge de 
vurderede. For de lægeudleverede skemaer foregik det ved, at patienterne skulle sætte kryds ud for, 
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om han evaluerer lægen, der udleverede skemaet eller en anden læge. I begge tilfælde skulle patien-
terne skrive lægens navn på skemaet. På de postomdelte skemaer var navnene på samtlige deltagen-
de læger på ydernummeret fortrykt på skemaet. Patienterne satte da kryds ud for den læge de øn-
skede at evaluere, eller tilkendegav at de ikke ønskede at evaluere nogen af lægerne. Patienterne 
blev bedt om at tænke tilbage på de seneste 12 måneder, når de besvarede spørgsmålene. 
 
DanPEPs spørgeskema til patienterne var inddelt i sektioner. I sektion 1 til 5 var der 23 spørgsmål, 
der alle vedrørte patientens vurdering af lægen og praksis. Inden for hvert spørgsmål var der 6 svar-
kategorier. Patienten kunne give sin vurdering på en skala fra 1 til 5, hvor 1 var den dårligste og 5 
den bedste vurdering. Kategori 1 havde mærkatet ”Dårlig”. Kategori 3 havde mærkatet ”Accepta-
bel” og kategori 5 havde mærkatet ”Fremragende” Kategori 2 og 4 havde ingen mærkater. Desuden 
kunne patienten svare i kategori 6 med mærkatet ”Kan ikke svare/ikke relevant”.  
 
Derudover indeholdt skemaet, to spørgsmål vedrørende patienternes generelle tilfredshed med deres 
læge og lægepraksis, spørgsmål om køn, alder og uddannelse, et spørgsmål om antal af kontakter 
med lægen, et spørgsmål om hvor længe patienten har benyttet lægen, et spørgsmål om selvvurderet 
helbred og et spørgsmål om patientens eventuelle kroniske sygdomme. 
 
På spørgeskemaets sidste side, side 7, havde patienterne mulighed for at svare på en række åbne 
spørgsmål vedr. lægepraksis og DanPEP-undersøgelsen. Lægerne fik en udskrift af deres egne re-
spondenters kommentarer. Patienterne blev gjort opmærksom på, at hvis de ønskede at være ano-
nyme overfor lægen, skulle de svare, så lægen ikke kunne genkende dem.  
 
• Bilag 6. Patientspørgeskema, metode 1, lægeudleveret med påmindelser 
• Bilag 7. Uddrag af patientspørgeskema, siderne med vejledning og lægevalg, metode 3, postom-

delt uden påmindelser 
 

5.3.2 Læge- og praksisoplysninger 
Til brug for den statistiske behandling af data fra undersøgelsen, udfyldte alle evaluerede læger ske-
maet læge- og praksisoplysninger. Skemaet indeholdt spørgsmål om lægens køn, alder, anciennitet, 
gennemsnitlige ugentlig arbejdstid, og eventuelle undervisning af f.eks. studenter, yngre læger og 
kolleger. Samt om praksiskarakteristika, land- eller bypraksis, praksisstørrelse og organisation, antal 
faste læger tilknyttet praksis, antal faste ikke lægelige medarbejdere, hvorvidt der var tidsbestilling 
og hvorvidt der var tilknyttet studenter, praksisreservelæger og uddannelsesamanuenser til praksis. 
 
• Bilag 8. Læge- og praksisoplysninger 
 

5.4 DanPEP-rapport 
Hver evalueret læge modtog en personlig rapport med resultatet af sin evaluering. Rapporterne blev 
genereret på baggrund af data fra patientspørgeskemaet, data fra skemaet med læge- og praksisop-
lysninger samt data fra den database, der indeholdt administrative oplysninger om læger og spørge-
skemaer. 
 
Rapporten indeholdt først oplysninger om evalueringstidspunkt, antal uleverede/udsendte skemaer 
og antal respondenter, gennemsnitligt antal respondenter for de evaluerede læger i amtet samt, hvis 
lægen var medlem af en gruppe, også gennemsnit for gruppen. Dernæst fulgte en kort læsevejled-
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ning efterfulgt af svarfordelingen på samtlige spørgsmål for henholdsvis lægen, amtet og for en 
eventuel gruppe. For hvert spørgsmål var der en beregning af, hvor stor en andel af patienterne der 
havde vurderet lægen i kategori 4 (bedre end acceptabel) eller 5 (fremragende) samt et benchmark, 
90 % percentilen, for denne beregning foretaget for alle de evaluerede læger i amtet. Der var en 
præsentation af respondent-, læge- og praksiskarakteristika samt et diagram, der på sektionsniveau 
viste, i hvilket omfang respondenterne havde svaret i de to bedste kategorier. 
 
Rapporten indeholdt dernæst som nævnt patienternes kommentarer på spørgsmålene fra skemaets 
side 7, en litteraturliste, en forklaring på hvordan benchmarket var beregnet samt evt. en oversigt 
over de personer som lægen var i gruppe med. 
 
Bilag 9. DanPEP-rapport med konstruerede tal 
 
Tallene i rapporten er konstruerede, da lægernes rapporter er fortrolige. 
 
 

5.5 Indbydelse til feedback-møde 
Feedbackmødet blev arrangeret i samarbejde med kontaktpersonen. På mødet fik lægerne udleveret 
deres rapporter. DanPEP-sekretariatet udsendte indbydelsen til lægerne og gav efterfølgende besked 
om antal deltagere til kontaktpersonen. De læger der ikke kom til mødet fik efterfølgende tilsendt 
deres rapporter med posten. 
 
Bilag 10. Invitation til feedbackmøde 
 

5.6 Lægernes evaluering af DanPEP 
Til undersøgelsen af lægernes oplevelse og udbytte at DanPEP var der to versioner af spørgeskema-
et. Den ene var til læger, der havde deltaget efter metoderne 1 og 3, lægeudleveret, og den anden 
var til læger der havde deltaget efter metoderne 2 og 4, postomdelt. De to versioner afveg fra hinan-
den skemaets på side 3 hvor lægerne blev spurgt om udleveringsmetoderne.  
 
Bilag 11. Evaluering af DanPEP 
Bilag 12. Evaluering af DanPEP, side 3, postomdelt 
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6  Evalueringsforløb og resultater 

6.1 DanPEP-evalueringens omfang 
Patientevalueringer er foregået i 12 af de 16 amter/sygehuskommuner og i alt er 703 læger blevet 
evalueret.  
 
I projektperioden har DanPEP-sekretariatet distribueret 101.632 patientspørgeskemaer for de 703 
evaluerede læger. Heraf var 83.789 primærskemaer og 17.843 rykkerskemaer. Der foreligger an-
vendelige data fra 56.517 patienter. 
 

6.2 Evalueringsforløb 
I de følgende afsnit findes i tabelform beskrivelser af evalueringerne i hvert af de medvirkende am-
ter.  Beskrivelserne er sorteret alfabetisk efter amt/kommune navn. 
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6.3 Bornholms Amt 
 
 
 
Datagrundlag  
Metode Lægeudleveret med påmindelser 

Periode Maj 2004 – august 2004 
Spørgeskema Version 4 

Gennemførte læger i alt 124

Frafald 1 
Respondenter i gennemsnit pr. læge 80 
Respondenter i alt 965 
  
  
Lægedeltagelse  
Inviterede læger 36 
Evaluerede læger i % af de inviterede 33,3 % 
  
  
Rapportering  
Rapportudlevering Tilsendt i september 2004 
Patientkommentarer Tilsendt i november 20045

  
  
Mødeaktiviteter  
Informationsmøde for læger 01. 04. 2004 
Feedbackmøde for deltagere 06. 09. 2004 
  
  
Personkreds  
Kontaktperson  Lisbeth Boss6

  
 
 
 

                                                 
4 Alle deltagerne var medlemmer af samme 12-mandsforening. 
5 Efter aftale på feedback-mødet blev kommentarerne renskrevet og anonymiseret. 
6 Lisbeth Boss, praktiserende læge. Deltog selv i DanPEP. 
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6.4 Frederiksberg Kommune 
 
 
 
Datagrundlag  
Metode Lægeudleveret uden påmindelser 

Skemaer pr. læge 130 
Periode Oktober 2003 – februar 2004 
Spørgeskema Version 2 

Gennemførte læger i alt 18 
Frafald 0 
Respondenter i gennemsnit pr. læge 84 
Respondenter i alt 1511 
  
  
Lægedeltagelse  
Inviterede læger 57 
Evaluerede læger i % af de inviterede 31,5 % 
  
  
Rapportering  
Rapportudlevering Tilsendt februar 2004 
Patientkommentarer Ja, marts 20067

  
  
Mødeaktiviteter  
Informationsmøde for læger 04. 09. 2003 
Feedbackmøde for deltagere 06. 03. 2004 
  
  
Personkreds  
Kontaktperson  Inga Schlosser8

  
 
 

                                                 
7 Kvalitetsudviklingsudvalget fik i sep. 2005 tilbud på renskrift og anonymisering af patientkommentarerne.  
Udvalget accepterede tilbuddet. 
8 Inga Schlosser, praktiserede læge i Frederiksberg Kommune – deltog selv i DanPEP 
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6.5 Frederiksborg Amt 
 
 
 
Datagrundlag  
Metode Lægeudleveret med påmindelser 

Periode Februar 2003 – august 2003 
Spørgeskema Version 1 

Gennemførte læger i alt 42 
Frafald 0 
Respondenter i gennemsnit pr. læge 75 
Respondenter i alt 3142 
  
  
Lægedeltagelse  
Inviterede læger 2459

Evaluerede læger i % af de inviterede 17,1 %10

  
  
Rapportering  
Rapportudlevering Tilsendt i august 2003 
Patientkommentarer Tilsendt maj 200611

  
  
Mødeaktiviteter  
Informationsmøde for læger  
Feedbackmøde for deltagere 08. 09. 2003 
  
  
Personkreds  
Kontaktperson  Jesper Lund12

Kontaktperson Henrik Rømer13

  
 

                                                 
9 Antallet er en antagelse. Kvalitetsudviklingsudvalget/kontaktpersonerne i Frederiksborg Amt inviterede selv 
amtets læger til at deltage i DanPEP. Tilmeldingerne blev sendt til DanPEP sekretariatet. 
10 Procentandelen er en antagelse, se herover. 
11 Kvalitetsudviklingsudvalget fik i sep. 2005 tilbud på renskrift og anonymisering af patientkommentarerne. 
Udvalget accepterede tilbuddet. 
12 Jesper Lund, praktiserende læge, kvalitetsudviklingskonsulent i Frederiksborg Amt. Deltog i DanPEP som 
”testpilot” i 2002. 
13 Henrik Rømer, praktiserende læge. Deltog selv i DanPEP i Frederiksborg Amt. 
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6.6 Fyns Amt 
 
 
 
Datagrundlag  
Metode Lægeudleveret med påmindelser 

Periode Maj 2003 – august 2003 
Spørgeskema Version 2 

Gennemførte læger i alt 52 
Frafald 0 
Respondenter i gennemsnit pr. læge 80 
Respondenter i alt 4155 
  
  
Lægedeltagelse  
Inviterede læger 325 
Evaluerede læger i % af de inviterede 16,0 %14

  
  
Rapportering  
Rapportudlevering Tilsendt i september 2003 
Patientkommentarer Ja, i særskilt rapport15

  
  
Mødeaktiviteter  
Informationsmøde for læger Ikke med deltagelse fra DanPEP-sekretariatet 
Feedbackmøde for deltagere 09. 09. 2003 
Møde vedr. patientkommentarer 21. 04. 200416

  
  
Personkreds  
Kontaktperson  Søren Friborg17

  
 Beth Elverdam18

 Heidi Bøgelund Frederiksen19

 
 

                                                 
14 Kvalitetsudviklingsudvalget stod for invitation til projektet og der var et maksimum på hvor mange der kun-
ne deltage 
15 Svarene blev renskrevet og anonymiseret på Institut for Almen Medicin, Odense, 
16 Mødet den 21. 4. var i regi af Institut for Almen Medicin, Odense, og vedrørte patientkommentarerne og 
tendenser i disse. 
17 Søren Friborg, praktiserende læge, kvalitetsudviklingskonsulent deltog selv i DanPEP i Fyns Amt 
18 Beth Elverdam, Institut for Almen Medicin, Odense. Ansvarlig for renskrivning, anonymisering og bear-
bejdning af patientkommentarerne, samt for interview af udvalgte deltagere om deres syn på undersøgelsen. 
19 Heidi Bøgelund Frederiksen, etnologistuderende, Institut for Almen Medicin, Odense. Samarbejdede med 
Beth Elverdam.  
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6.7 Københavns Kommune 
 
 
 
Datagrundlag  
Metode Lægeudleveret med påmindelser 

Periode Februar 2003 – august 2003 
Spørgeskema Version 1 

Gennemførte læger i alt 53 
Frafald 13 
Respondenter i gennemsnit pr. læge 73 
Respondenter i alt 3844 
  
  
Lægedeltagelse  
Inviterede læger Anslået 32020

Evaluerede læger i % af de inviterede Anslået 16,5 %21

  
  
Rapportering  
Rapportudlevering Tilsendt i september 2003 
Patientkommentarer Nej 22

  
  
Mødeaktiviteter  
Informationsmøde for læger 03. 12. 2002 
Feedbackmøde for deltagere 30. 09. 2003 
  
  
Personkreds  
Kontaktperson  Claus Rendtorff23

  
 Sussi Friis24

 

                                                 
20 Kvalitetsudviklingsudvalget/kontaktpersonerne i Københavns Kommune inviterede selv kommunens læger 
til at deltage i DanPEP. 
21 Antallet af inviterede læger ikke kendes præcist 
22 Kvalitetsudviklingsudvalget fik i sep. 2005 tilbud på renskrift og anonymisering af patientkommentarerne. 
Kvalitetsudviklingsudvalget afslog tilbuddet. 
23 Claus Rendtorff, kvalitetsudviklingskoordinator og praktiserende læge i Københavns Kommune – deltog 
selv i DanPEP 
24 Sussi Friis, kvalitetsudviklingsmedarbejder i Københavns Kommune 
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6.8 Ribe Amt 
 
 
 
Datagrundlag  
Metode Lægeudleveret med påmindelser 

Periode August 2004 – december 2004 
Spørgeskema Version 4 

Gennemførte læger i alt 26 
Frafald 1 
Respondenter i gennemsnit pr. læge 76 
Respondenter i alt 1966 
  
  
Lægedeltagelse  
Inviterede læger 144 
Evaluerede læger i % af de inviterede 17,4 % 
  
  
Rapportering  
Rapportudlevering Udlevet på feed-backmødet i januar 2005 
Patientkommentarer Ja, med rapporterne 
  
  
Mødeaktiviteter  
Informationsmøde for læger 26. 04. 2004 
Feedbackmøde for deltagere 10. 01. 2005 
”Cafe-møde” 24. 10. 200525

  
  
Personkreds  
Kontaktperson  Ole Busch26

  
DAK-projektet Peder Olesgaard27

DAK-projektet Birgit Toft28

 
 
 

                                                 
25 Cafe-mødet var arrangeret af Peder Olesgaard, praktiserende læge og projektleder for den gruppe under 
Det Almenmedicinske Kvalitetsprojekt, DAK, der arbejdede med patientperspektivet. 
26 Ole Busch, praktiserende læge i Ribe Amt – deltog selv i DanPEP 
27 Peder Olesgaard, praktiserende læge og projektleder for den gruppe under Det Almenmedicinske Kvali-
tetsprojekt, der arbejdede med patientperspektivet. Iværksatte café-møde og interviews med deltagende 
læger som led i DAK-projektets fokus på læringsprocesser og facilitering i forbindelse med patientevaluerin-
ger. 
28 Birgit Toft, farmaceut og kvalitetskonsulent. Stod sammen med Peder Olesgaard for de aktiviteter der blev 
gennemført som led i DAK-projektet. 
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6.9 Ringkjøbing Amt 
 
Datagrundlag  
Metode Postomdelt med påmindelser 

Skemaer pr. læge 150 
Konsultationsperiode Februar 200429  
Evalueringsperiode April 2004 – september 2004 
Spørgeskema Version 3 
Antal læger 115 

Metode Lægeudleveret med påmindelser 30

Periode April 2004 – september 2004 
Spørgeskema Version 3 
Antal læger 3 

Gennemførte læger i alt 118 
Frafald 0 
Respondenter i gennemsnit pr. læge 96 
Respondenter i alt 11318 
  
Lægedeltagelse  
Inviterede læger 180 
Evaluerede læger i % af de inviterede 65,5 % 
  
Rapportering  
Rapportudlevering På feedbackmøderne i oktober 2004 
Patientkommentarer Ja, med rapporterne31

  
Mødeaktiviteter  
Informationsmøde for læger 23. 02. 2004 
Feedbackmøde for deltagere 05. 10. 2004 og 27. 10. 2004 
  
Personkreds  
Kontaktperson  Lars Foged32

Kontaktperson Tommy Stoltz Olsen33

  
 Gurli Hansen34

 Jens Jørgen Jeppesen35

 Heidi Hengsen36

 
                                                 
29 Enkelte praksis havde ikke de nødvendige 150 konsultationer i februar. I de tilfælde blev perioden for kon-
sultationer udvidet til også at omfatte januar. 
30 Det var hensigten at alle lægerne i Ringkjøbing Amt skulle evalueres efter metoden, postomdelt med på-
mindelser, men i de tilfælde, hvor det ikke var alle lægerne i en praksis, der var interesserede i at blive eva-
lueret, blev de interesserede læger tilbudt at deltage efter metoden, lægeudleveret med påmindelser 
31 Kommentarerne blev renskrevet på Den Medicinske Forskningsenhed i Ringkjøbing og efterfølgende ano-
nymiseret i DanPEP-sekretariatet. 
32 Lars Foged, praktiserende læge, efteruddannelsesvejleder. Deltog selv i DanPEP. 
33 Tomme Stoltz Olsen, praktiserende læge, efteruddannelsesvejleder. Deltog selv i DanPEP. 
34 Gurli Hansen, kontaktperson i sygesikringen 
35 Jens Jørgen Jeppesen, driftsplanlægger i Sygesikringen. Stod for dataudtræk 
36 Heidi Hengsen, sekretær på Den Medicinske Forskningsenhed i Ringkjøbing Amt. Renskrev patienternes 
kommentarer 
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6.10  Sønderjyllands Amt 
 
 
 
Datagrundlag  
Metode Lægeudleveret med påmindelser 

Periode November 2003 – februar 2004 
Spørgeskema Version 2 

Gennemførte læger i alt 12 
Frafald 3 
Respondenter i gennemsnit pr. læge 79 
Respondenter i alt 944 
  
  
Lægedeltagelse  
Inviterede læger Ukendt37

Evaluerede læger i % af de inviterede Ukendt38

  
  
Rapportering  
Rapportudlevering Tilsendt i marts 2004 
Patientkommentarer Nej 39

  
  
Mødeaktiviteter  
Informationsmøde for læger 27. 10. 2003 
Feedbackmøde for deltagere 29. 03. 2004 
  
  
Personkreds  
Kontaktperson  Uwe Jansen40

  
 

                                                 
37 De inviterede læger deltog i det amtets akkrediteringsprojekt, KISS-projektet. DanPEP-sekretariatet mod-
tog deltagerlisten fra Uwe Jansen, der var kontaktperson 
38 Se note 2 
39 Kvalitetsudviklingsudvalget fik i sep. 2005 tilbud på renskrift og anonymisering af patientkommentarerne. 
Kvalitetsudviklingsudvalget har ikke svaret på tilbuddet. 
40 Uwe Jansen, praktiserende læge i Sønderjyllands Amt – deltog selv i DanPEP 
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6.11  Vejle Amt 
 
 
Datagrundlag41  
Metode Lægeudleveret med påmindelser 

Skemaer pr. læge 100 
Periode Oktober 2003 – februar 2004 
Spørgeskema Version 2 
Antal læger 3042

Metode Lægeudleveret uden påmindelser 
Skemaer pr. læge 130 
Periode Oktober 2003 – februar 2004 
Spørgeskema Version 2 
Antal læger 4443

Gennemførte læger i alt 74 
Frafald 0 
Respondenter i gennemsnit pr. læge 79 
Respondenter i alt 5847 
  
  
Lægedeltagelse  
Inviterede læger 231 
Evaluerede læger i % af de inviterede 32,0 % 
  
  
Rapportering  
Rapportudlevering Tilsendt februar 2004 
Patientkommentarer Ja, maj 200644

  
  
Mødeaktiviteter  
Informationsmøde for læger 19. 09. 2003 
Feedbackmøde for deltagere 08. 03. 2004 
  
  
Personkreds  
Kontaktperson  Anne Brahe45

                                                 
41 For systematisk at undersøge fordele og ulemper ved forskellige udleveringsprocedurer blev 60 læger fra 
Vejle Amt randomiseret til at udlevere på to forskellige måder.  
42 30 læger blev ved radomiseret til at udlevere skemaer med rykkerprocedure 
43 30 læger blev ved radomiseret til at udlevere skemaer uden rykkerprocedure 
14 læger deltog ikke i randomiseringen og udleverede uden rykkerprocedure 
44 Kvalitetsudviklingsudvalget fik i sep. 2005 tilbud på renskrift og anonymisering af patientkommentarerne. 
Udvalget accepterede tilbuddet. 
45 Anne Brahe, praktiserende læge og efteruddannelsesvejleder i Vejle Amt. Deltog selv i DanPEP 
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6.12  Vestsjællands Amt 
 
 
Datagrundlag46  
Metode Lægeudleveret med påmindelser 

Skemaer pr. læge 100 
Periode November 2004 – februar 2005 
Spørgeskema Version 4 
Antal læger 40 

Metode Lægeudleveret med påmindelser 
Periode November 2005 – februar 2006 
Spørgeskema Version 4 
Antal læger 30 

Gennemførte læger i alt 70 
Frafald 0 
Respondenter i gennemsnit pr. læge 76 
Respondenter i alt 5285 
  
  
Lægedeltagelse  
Inviterede læger 20747

Evaluerede læger i % af de inviterede 33,8 % 
  
  
Rapportering  
Rapportudlevering Udleveret på feedbackmøderne, feb. 2005, 2006 
Patientkommentarer Ja, med rapporterne 
  
  
Mødeaktiviteter  
Informationsmøde for læger 18. 10. 2004 og 17. 11. 2005 
Feedbackmøde for deltagere 24. 02. 2005 og 13. 03. 2005 
  
  
Personkreds  
Kontaktperson  Jacob Olsen48

  
 Anette Pedersen49

 

                                                 
46 Lægerne i Vestsjællands Amt er blevet evalueret i to omgange. I 2004/2005 bevilligede Kvalitetsudvik-
lingsudvalget et beløb svarende til at 40 læger kunne deltage. Alle pladser blev besat og 21 læger kom på 
venteliste. I 2005 blev der bevilliget et beløb svarende til at yderligere 40 læger kunne deltage. 30 tilmeldte 
sig, heraf 14 fra ventelisten 
47 199 læger blev inviteret til at deltage i 2004. 167 læger blev inviteret til at deltage i 2005. De læger, der 
gennemførte evalueringen med start i 2004, blev ikke inviteret til at deltage i 2005. I alt er 207 læger blevet 
inviteret. 
48 Jacob Olsen, praktiserende læge, deltog i DanPEP i Vestsjællands Amt 2004/2005 
49 Anette Pedersen, sekretær i Kvalitetsudviklingsudvalget i Vestsjællands Amt 
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6.13  Viborg Amt 
 
 
Datagrundlag  
Metode Postomdelt uden påmindelser 

Skemaer pr. læge 150 
Konsultationsperiode Januar 200550  
Evalueringsperiode April 2005 – august 2005 
Spørgeskema Version 3 

Gennemførte læger i alt 76 
Frafald 0 
Respondenter i gennemsnit pr. læge 76 
Respondenter i alt 5783 
  
  
Lægedeltagelse  
Inviterede læger 173 
Evaluerede læger i % af de inviterede 43,9 % 
  
  
Rapportering  
Rapportudlevering På feedbackmødet i august 2005 
Patientkommentarer Ja, med rapporterne 
  
  
Mødeaktiviteter  
Informationsmøde for læger 31. 01. 2005 
Feedbackmøde for deltagere 30. 8. 2005 
  
  
Personkreds  
Kontaktperson  Esben Iversen51

  
 Jens Jørgen Jeppesen52

 
 

                                                 
50 Enkelte praksis havde ikke de nødvendige 150 konsultationer i januar. I de tilfælde blev perioden for kon-
sultationer udvidet til også at omfatte december 2004. 
51 Esben Iversen, praktiserende læge, efteruddannelsesvejleder. Deltog selv i DanPEP. 
52 Jens Jørgen Jeppesen, driftsplanlægger i Sygesikringen i Ringkjøbing Amt. Stod for dataudtræk 
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6.14  Århus Amt 
 
Datagrundlag  
Metode Lægeudleveret med påmindelser 

Periode Oktober 2002 – marts 200353

Spørgeskema Version 0 
Antal læger 19 

Metode Lægeudleveret med påmindelser 
Periode Maj 2003 – november 2003 
Spørgeskema Version 2 
Antal læger 5854

Metode Lægeudleveret uden påmindelser 
Periode August 2003 – november 2003 
Spørgeskema Version 2 
Antal læger 73 

Gennemførte læger i alt 150 
Frafald 8 
Respondenter i gennemsnit pr. læge 78 
Respondenter i alt 11734 
  
Lægedeltagelse  
Inviterede læger 460 
Evaluerede læger i % af de inviterede 32,6 % 
  
Rapportering  
Rapportudlevering Udleveret marts 200355. Tilsendt november 2003 
Patientkommentarer Ja, marts 200356 og maj 200657

  
Mødeaktiviteter  
Informationsmøde for læger 18. 04. 2003 
Feedbackmøde for deltagere  

Djursland 26. 03. 2003 
Randers området 24. 11. 2003 
Silkeborg området 27. 11. 2003 
Århus området 03. 12. 2003 

  
Personkreds  
Kontaktperson  Peder Olesgaard58

Kontaktperson Margit Maltesen59

                                                 
53 I efteråret 2002 deltog 19 læger, der alle var medlem af samme 12-mandsforening på Djursland. Det var 
DanPEPs pilot-projekt, DjursPEP. 
54 3 af lægerne udsatte udleveringen til august 2003 
55 Lægerne på Djursland fik udleveret rapporterne på feedbackmødet 26. 03.2003 
56 Lægerne på Djursland fik en anonymiseret renskrift af deres patientkommentarer på feedbackmødet den 
26. 03. 2003. 
57 Kvalitetsudviklingsudvalget fik i sep. 2005 tilbud på renskrift og anonymisering af patientkommentarerne. 
Udvalget accepterede tilbuddet. 
58 Peder Olesgaard, praktiserende læge, facilitator, kontaktperson for lægerne på Djursland. Deltog selv i 
DanPEP 
59 Margit Maltesen, praktiserende læge, medlem af Kvalitetsudvalget. Deltog selv i DanPEP. 

 
32 



 

 
 

6.15  Svarfordeling 
For hele materialet fra de deltagende amter/kommuner er der for hvert spørgsmål foretaget en op-
tælling af, hvordan respondenternes svar er fordelt i hver af de 6 svarkategorier. Fordelingen er op-
gjort som procentandele i forhold til det samlede antal gyldige besvarelser af spørgsmålet. Antallet 
af gyldige svar på hvert enkelt spørgsmål står til højre under ”Antal svar”. 
 
Den sidste kolonne i tabellen med svarfordelingen kaldes ”Positive svar/Benchmark”. Det første tal 
viser andelen af positive svar. Værdien til højre for ”/” er et benchmark.  
 
De svar, der er faldet i kategorierne 4 (bedre end acceptabel) eller 5 (fremragende) betragtes her 
som positive. Andelen af positive svar er beregnet ud fra de svar, der er faldet i kategorierne fra 
”Dårlig” til ”Fremragende”. Det skyldes at erfaringen har vist at enkelte af spørgsmålene får mange 
svar i kategorien ”Kan ikke svare/ikke relevant”  
 
Et benchmark er et positionsmål. Her er 90 % -percentilen valgt som benchmark og benchmarket er 
således den værdi, der adskiller de 10 % af lægerne, der har de højeste procentandele positive be-
svarelser fra de øvrige 90 %. Hvis benchmarket f.eks. er 77,5 betyder det, at 90 % af de evaluerede 
læger har færre end 77,5 % positive svar og 10 % har flere end 77,5 % positive svar.   
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6.15.1  Sektion 1. Læge-patient forholdet. 
 
Alle spørgsmål indledes med sætningen:  
Hvad er din vurdering af din praktiserende læge og/eller lægepraksis i de seneste 12 måneder med 
hensyn til… 
 
  

1 – 6: Læge patientfor-
holdet D
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lig
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1. – at få dig til at føle at du 
havde tid nok i konsulta-
tionen? 

1,3 2,9 18,0 33,9 43,7 0,3 56141 77,8/89,1

2. – at interessere sig for 
dig som person 1,0 2,5 16,3 32,3 47,2 0,7 56093 80,1/91,0

3. – at gøre det let for dig 
at fortælle om dine pro-
blemer? 

1,0 2,8 15,7 33,3 46,1 1,1 56069 80,3/90,5

4. – at inddrage dig i be-
slutninger? 0,9 2,6 18,0 33,3 40,1 5,1 55837 77,4/88,3

5. – at lytte til dig? 0,8 2,4 13,3 31,3 51,8 0,3 56117 83,4/92,9

6. – at kunne respektere 
tavshedspligten? 0,1 0,2 4,7 15,3 58,5 21,2 55716 93,7/98,3

 
Figur 1. Svarfordeling på spørgsmål 1 – 6. 
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6.15.2  Sektion 2. Lægefaglige ydelser 
 

Alle spørgsmål indledes med sætningen:  
Hvad er din vurdering af din praktiserende læge og/eller lægepraksis i de seneste 12 måneder med 
hensyn til…… 
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7. – at lindre dine symp-
tomer hurtigt? 1,5 3,2 19,4 32,1 33,3 10,6 55857 73,1/82,7 

8. – at lindre dine symp-
tomer, så du kan udfø-
re dine normale aktivi-
teter? 

1,3 3,0 18,3 31,3 31,4 14,8 55694 73,5/83,1 

9. – at være grundig og 
omhyggelig? 1,0 3,0 14,6 30,1 50,2 1,1 55952 81,3/91,3 

10. – at være grundig og 
omhyggelig? 0,8 2,7 15,6 32,2 46,4 2,3 55935 80,4/90,1 

11. – at tilbyde forebyg-
gende undersøgelser, 
f.eks. screening, hel-
bredsundersøgelser og 
vaccinationer? 

2,8 5,0 14,3 22,8 36,4 18,7 55770 72,9/84,2 

 
Figur 2. Svarfordeling på spørgsmål 7 – 11. 
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6.15.3  Sektion 3. Information og støtte 
 
Alle spørgsmål indledes med sætningen:  
Hvad er din vurdering af din praktiserende læge og/eller lægepraksis i de seneste 12 måneder med 
hensyn til…… 
  
 

12 – 15: Information og 
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12. – at forklare formålet 
med undersøgelser og 
behandlinger? 

0,7 2,0 16,9 32,9 41,5 5,9 56110 79,1/89,2

13. – at tale med dig om dit 
helbred, så du synes du 
ved tilstrækkeligt? 

1,2 4,2 17,9 32,3 39,9 4,4 56156 75,5/86,7

14. – at håndtere følelses-
mæssige konsekvenser 
af dine helbredspro-
blemer? 

1,8 4,0 15,9 24,5 32,3 21,5 55908 72,4/84,3

15. – at få dig til at følge 
hendes/hans råd? 0,6 1,8 17,9 34,9 37,7 7,2 55993 78,2/87,6

 
Figur 3. Fordeling af besvarelserne på spørgsmål 12 – 15. 
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6.15.4  Sektion 4. Organisation af ydelsen 
 
Alle spørgsmål indledes med sætningen:  
Hvad er din vurdering af din praktiserende læge og/eller lægepraksis i de seneste 12 måneder med 
hensyn til…… 
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0,0 0,0 9,8 37,0 51,1 2,2 92 90,0 16. – at kunne huske, hvad 
der tidligere er blevet 
sagt og gjort? 1,5 3,6 20,3 31,0 37,2 6,4 56121 72,8/85,3 

0,0 0,0 12,0 33,7 34,8 19,6 92 85,1 17. – at forberede dig på 
hvad du kunne forvente 
af speciallæge eller ho-
spital? 1,3 3,5 16,0 23,5 25,3 30,3 55850 70,1/81,8 

 
Figur 4. Fordeling af besvarelserne på spørgsmål 16 – 17. 
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6.15.5  Sektion 5. Tilgængelighed. 
 
Alle spørgsmål indledes med sætningen:  
Hvad er din vurdering af din praktiserende læge og/eller lægepraksis i de seneste 12 måneder med 
hensyn til…… 
  
 

18 – 23: Tilgængelighed 
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18. – Det ikke-lægelige
    personales hjælpsomhed? 

1,3 3,3 21,3 32,5 37,5 4,1 55440 73,0/89,0 

19. – at få en tid hos lægen, 
som passede dig? 3,7 6,3 22,9 28,0 38,6 0,5 55887 67,0/86,9 

20. – at få kontakt med læ-
gepraksis i telefonen? 9,4 11,8 29,5 25,1 22,3 2,0 55723 48,4/72,7 

21. – at komme til at tale 
med lægen i telefonen? 6,4 9,8 25,0 23,5 24,3 10,9 55751 53,8/75,4 

22. – ventetiden i ventevæ-
relset? 4,4 7,9 39,8 29,4 17,9 0,6 55891 47,6/73,0 

23. – at yde hurtig hjælp 
ved presserende syg-
dom? 

1,1 2,2 11,7 19,5 34,3 31,2 55543 78,2/89,7 

 
Figur 5. Fordeling af besvarelserne på spørgsmål 18 – 23. 
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6.15.6  Sektion 6. Generel tilfredshed. 
 
Sektion 6 omfatter spørgsmål 24 – 25. Spørgsmålene er udformet som udsagn og respondenterne 
skal angive, hvor enige de er i udsagnene. Svarene skal medvirke til at give et indtryk af responden-
tens generelle tilfredshed med lægen.  
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24. Jeg kan varmt anbefale 
lægen til mine venner 1,7 2,0 10,2 15,8 67,8 2,6 55888 85,8/95,2 

25. Jeg har ingen grund til at 
overveje at skifte læge 2,0 2,2 6,0 10,5 77,7 1,6 55854 89,6/96,7 

 
Figur 6. Fordeling af besvarelserne på spørgsmål 24 – 25. 
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6.16  Positive svar 
 
Den del af besvarelserne, der er faldet i kategori 4 (bedre end acceptabel) eller 5 (fremragende) be-
tragtes som positive. Figur 7 viser i diagramform et resumé af fordelingen af de positive svar. I dia-
grammet er det for hver sektion opgjort, hvor mange procent de positive svar, udgør af alle de svar, 
der er faldet i kategorierne fra 1 – 5  (”Dårlig” til ”Fremragende”). 
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Figur 7. Andelen af positive svar 
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6.17  Patient-, læge- og praksiskarakteristika 
 
Resultaterne for de evaluerede læger er ikke direkte sammenlignelige. Vi ved fra tidligere studier 
dels i udlandet dels i Danmark at svarmønstre varierer med forskellige karakteristika hos patienter-
ne, ligesom forskellige læger og typer af praksis vurderes forskelligt. Disse undersøgelser siger dog 
ikke nødvendigvis noget om årsagen til en sammenhæng mellem et svarmønster og patient- eller 
lægekarakteristika. 
 
Oplysningerne nedenfor vedrørende patientkarakteristika stammer fra respondenternes besvarelser 
af spørgsmål på fra spørgeskemaets sektion 7. Oplysningerne om karakteristika ved læger og prak-
sis stammer fra spørgeskemaet ”Læge- og praksisoplysninger” som de deltagende læger har besva-
ret. Det er dog ikke alle læger, der har besvaret alle spørgsmålene og der kan således ikke, på de 
enkelte spørgsmål, forventes overensstemmelse mellem antallet af afgivne svar og antallet af delta-
gende læger. 
 
Karakteristika hos patienterne  
Kvinder/mænd 68 % / 32 % 
Alder (median) – andel > 65 år 50 år / 24 % 
Andel med skoleuddannelse på el. u. 8 år 28 % 
Andel af hyppige brugere (> 9 pr. år)60 14 % 
Andel med dårligt selvvurderet helbred61 3,7 % 
Andel med kroniske lidelser62 51 % 
   Heraf patienter under 40 år 20 % 
 
Karakteristika hos lægerne 

 

Kvinder/mænd 35 % / 65 % 
Alder (median) 51,0 år 
Anciennitet (median)  13,0 år 
Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid  40 t. 
Afsatte minutter til en alm. konsultation (gennemsnit) 13,4 min. 
Solo-, samarbejds-, kompagniskabs-, delepraksis63 18 %, 7 %, 71 %, 4 %  
 
Karakteristika hos praksis 

 

Antal tilmeldte pr. læge (gennemsnit)64 1.411 
Fuldtidspersonale pr. læge (gennemsnit) 0,8 

                                                 
60 Konsultationer og hjemmebesøg, men ikke telefonkonsultationer. 
61 Andelen af patienter der vurderede, at deres helbred som mindre godt eller dårligt. 
62 Kroniske lidelser anvendes i denne forbindelse, når patienten selv angiver en eller flere alvorlige sygdom-
me af mere end 3 måneders varighed. 
63 Lægerne fordeling på praksistype. Praksistyperne er forklaret i skemaet Læge- og praksisoplysninger. Se 
bilag 8 
64 Tallene viser hvor mange patienter, der i gennemsnit er tilmeldt de praktiserende læger, der deltager i 
undersøgelsen. Der er ikke taget højde for de deltagende lægers arbejdstid i praksis. 
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7 Vurdering af de afprøvede metoder til indsamling af patient-
evalueringerne. 

 
I forbindelse med forlængelsen af CKI’s økonomiske bidrag til projektet, blev det aftalt, at der skul-
le afprøves forskellige metoder til indsamling af patienternes evalueringer og til inklusion af læger 
og at fordele og ulemper samt økonomiske konsekvenser forbundet med metoderne skulle afrappor-
teres. 
 
Der er benyttet 4 forskellige metoder til indsamling af patienternes evalueringer. Metoderne er kort 
beskrevet i afsnit 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 og 3.4.4.  
 

7.1 Metoder til indsamling af patientevalueringer 
 

1. Lægeudleveret med påmindelser (3.4.1)  
2. Postomdelt med påmindelser (3.4.2)  
3. Lægeudleveret uden påmindelser (3.4.3)  
4. Postomdelt uden påmindelser (3.4.4)  
 
Metode 1. Lægeudleveret med påmindelser er gennemført blandt 377 læger med følgende forde-
ling: 

• Bornholms Regionskommune: 12 læger 
• Frederiksborg Amt: 42 læger 
• Fyns Amt: 52 læger 
• Københavns Kommune: 53 læger 
• Ribe Amt: 26 læger 
• Ringkjøbing Amt: 3 læger 
• Sønderjyllands Amt: 12 læger 
• Vejle Amt: 30 læger 
• Vestsjællands Amt: 70 læger 
• Århus Amt: 77 læger 
 

Metode 2. Postomdelt med påmindelser er gennemført blandt 115 læger med følgende fordeling: 
• Ringkjøbing Amt: 115 læger 

 
Metode 3. Lægeudleveret uden påmindelser er gennemført blandt 135 læger med følgende forde-
ling: 

• Frederiksberg Kommune: 18 læger 
• Vejle Amt: 44 læger 
• Århus Amt: 73 læger 
 

Metode 4. Postomdelt uden påmindelser er gennemført blandt 76 læger med følgende fordeling: 
• Viborg Amt: 76 læger 
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7.2 Forudsætninger for lægernes deltagelse i evalueringerne 
 
Ved alle fire metoder er evalueringen personlig på lægeniveau, men lægerne har tilmeldt sig ud fra 
to forskellige forudsætninger. 
 
A. Lægerne tilmeldte sig personligt og deltog uafhængigt af om eventuelle kolleger i samme prak-

sis ønskede at blive evalueret. 
 

B. Lægerne tilmeldte sig personligt, men deltagelse forudsatte at alle læger i samme praksis til-
meldte sig og var indstillede på at deltage i projektet.  
 

Forudsætning A er blevet anvendt ved metode 1 og metode 3. En meget stor andel af de patienter, 
der får et skema, evaluerer den udleverende læge. Deltagende læger vil derfor, uanset antallet af 
ikke deltagende kolleger i samme praksis, få mange besvarelser, der handler om dem og få patien-
ter vil unødigt evaluere læger der ikke deltager. 
 
Forudsætning B er blevet anvendt ved metode 2 og 4. Sygesikringen registrerer konsultationer på 
ydernumre. I de praksis hvor flere læger deler ydernummer, kan man ikke på forhånd vide hvilken 
læge på ydernummeret, de udtrukne patienter vil vurdere. Hvis ikke alle læger på ydernummeret 
deltager, vil en del patienter evaluere læger, der ikke deltager og de deltagende læger kan risikere, 
at der ikke er ret mange besvarelser, der handler om dem. 
 
 

7.3 Om vurderingen 
De følgende afsnit, 8 - 11, bliver de afprøvede metoder til indsamling af patientspørgeskemaer og 
inklusion af læger vurderet ud fra 4 tværfagligt anerkendte synsvinkler på kvalitet.   
 

• Den procesorienterede. Her hvilke fordele og ulemper er forbundet med logistikken 
• Den produktorienterede. Her hvilken indflydelse har metodevalget for valide evalueringer  
• Den brugerorienterede. Her hvilke fordele og ulemper der ses for brugerne, patienter og læ-

ger. 
• Den økonomiorienterede. Her hvad er de økonomiske konsekvenser ved de forskellige me-

toder 
 
I en regulær driftssituation med en fastlagt metode og et forudbestemt antal årlige evalueringer vil 
langtidsplanlægning være mulig og den eksterne programudvikling blive minimeret. DanPEP-
sekretariatet anslås at have kapacitet til at evaluere 500 læger om året. Den anslåede kapacitet for-
udsætter at informationsmøder, udsendelse og behandling af skemaer samt feedbackaktiviteter fo-
regår for 25 læger af gangen. Disse 25 læger kaldes evalueringsgruppen. Gennemgangen af fordele 
og ulemper samt beregninger af de økonomiske konsekvenser er foretaget ud fra dette setup.  
 
I projektperioden er der i vid udstrækning blevet taget hensyn til hver enkelt læge og sekretariatet 
har derfor haft et stort ekstra tidsforbrug i forbindelse med at håndtere overskredne tidsfrister, for-
glemmelser, forskudte udleveringsperioder m.m. Sådanne hensyn vil det desværre ikke være muligt 
at tage i en driftssituation med den ovenfor angive kapacitet.  
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8 Den procesorienterede vurdering 
Procesvurderingen fokuserer på metodernes betydning for logistikken. Ved logistik forstår vi sty-
ring af materialestrømme. Målet har været levering til tiden, fejlminimering, ressourceminimering 
og tilfredse brugere og samarbejdspartnere. 
 
I DanPEP-sekretariatet har logistikken været koncentreret om 4 hovedaktiviteter 
 

1. Forberede og igangsætte evalueringer 
• Denne aktivitet indebærer bl.a. møder med kontaktpersoner og læger, inklusion og regi-

strering af læger og spørgeskemaer, pakning og distribution af spørgeskemaer.  
2. Indsamle evalueringer 

• De besvarede spørgeskemaer scannes og verificeres. Ved metode 1 og 3 udsendes på-
mindelser. Patienternes kommentarer fra spørgeskemaets side 7 renskrives. Spørgeske-
maer med læge- og praksisoplysninger scannes og verificeres. 

3. Behandle evalueringer 
• Data klargøres til rapportgenerering og der genereres og udskrives en personlig rapport til 

hver af de deltagende læger. 
4. Formidle evalueringsresultater 

• Der holdes feedback-møde hvor rapporterne udleveres, der gives en læsevejledning og 
der er gruppearbejde med henblik på at skabe dialog og generere idéer til det efterfølgen-
de udviklingsarbejde. 

 
Når fordele og ulemper for de forskellige metoder skal vurderes, er det i forbindelse med hovedak-
tiviteterne dog kun relevant at beskæftige sig med punkterne 1 og 2, da aktiviteterne under punkter-
ne 3 og 4 ikke berøres nævneværdigt af hvilken metode der anvendes. 
 
Hvis påbegyndelse af en aktivitet er afhængig er afslutning af en anden er der risiko for en ”flaske-
hals” der kan sætte processen i stå. Flaskehalse er især problematiske, hvis der er eksterne leveran-
dører involveret.  
 

• Hvis der ses fordel ved en metode på grund af at en mulig flaskehals kan undgås skrives ”(in-
gen flaskehals)” eller ”(ingen ekstern flaskehals)” efter beskrivelsen af fordelen. 

• Hvis der ses en ulempe ved en metode, fordi der kan opstå en flaskehals skrives ”(flaskehals)” 
eller ”(ekstern flaskehals)” efter beskrivelsen af ulempen 

 

8.1 Lægeudleveret med påmindelser 

8.1.1 Forberede og igangsætte evalueringer 
 
Fordele 

1. Uafhængig af eksternt generede data om patienter og konsultationer (fra sygesikringen) (in-
gen ekstern flaskehals) 

2. Uafhængig af ekstern edb-assistance (ingen ekstern flaskehals)  
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3. Ingen produktionstid i forbindelse med trykning af patientspørgeskemaer, da disse ikke skal 
have fortrykte lægenavne (ingen ekstern flaskehals) 

4. Lagerstyring af patientspørgeskemaer (primærspørgeskemaerne) 
5. Lagerstyring af evalueringsmateriale. Evalueringsmaterialet til lægerne, informationsmateri-

ale, spørgeskemaer og mærkater, kan være pakket og klar til kontinuerlig udsendelse. (ingen 
flaskehals) 

6. Ingen administration på ydernummerniveau. Ved metode 2 og 4 har DanPEP-sekretariatet 
ansvar for at alle læger på samme ydernummer deltager samt at patienterne får mulighed for 
at vælge, hvilken af de navngivne ydere de vil evaluere. 

 
Ulemper 
Ingen særlige ulemper i forhold til de øvrige metoder 

8.1.2 Indsamle evalueringer 
Ideelt udleverer alle læger i evalueringsgruppen de tilsendte skemaer inden for en 4 ugers periode. 
Herefter returneres de udfyldte mærkater65 og læge- og praksis spørgeskemaer til DanPEP-
sekretariatet. Alle patienter skal have minimum to uger til at besvare skemaet. Med den anslåede 
kapacitet skal påmindelsesproceduren igangsættes samtidigt for alle læger i evalueringsgruppen og 
starter med en opgørelse af hvilke af lægegruppens skemaer, der ikke er kommet retur. For at alle 
patienter skal have en rimelig frist til at besvare skemaet kan påmindelsesproceduren tidligst gå i 
gang 6 uger efter at de første skemaer er udleveret. Det er realistisk at afsætte min. 2 hele uger til 
klargøring af rykkerskemaer, trykning, pakning og udsendelse.  
 
Fordele 
Ingen særlige fordele i forhold til de øvrige metoder 
 
Ulemper 

1. Fremdriften er afhængig af at lægerne får udleveret deres spørgeskemaer i løbet af 4 uger. 
(Ekstern flaskehals) 

2. Alle de indkomne patientskemaer fra lægegruppen skal være scannet før påmindelsesproce-
duren kan starte (flaskehals).  

3. Løbenumrene på de indkomne skemaer skal sammenlignes med løbenumrene på de skema-
er, som er blevet udsendt til lægerne. For de løbenumre, hvor der ikke er indkommet et spør-
geskema skal der trykkes et rykkerskema (ekstern flaskehals). 

4. Sammen med en påmindelse skal rykkerskemaerne pakkes i kuverter. (flaskehals)  
5. For at påmindelsesproceduren kan forløbe planmæssigt skal alle lægegruppens skemaer væ-

re udleveret og mærkaterne sendt til DanPEP-sekretariatet inden for den fastsatte 4-ugers pe-
riode. (ekstern flaskehals)  

6. Hvis alle i lægegruppen får udleveret skemaer og indsendt mærkater i løbet af de fire uger, 
vil en lille andel af patienterne få tilsendt et unødigt rykkerskema, fordi de har indsendt 
skemaet senere end 6 uger efter at lægegruppen påbegyndte udleveringen og senere end 2 
uger efter at de fik skemaet af lægen.  

7. Erfaringen viser, at ikke alle læger får udleveret deres skemaer og/eller sendt deres mærkater 
indenfor den aftalte 4 ugers periode. Det betyder at disse læger udgår af påmindelsesproce-
duren og at 

                                                 
65 Hver gang lægen inkluderer en patient, skriver hun patientens navn og adresse på en mærkat, der har 
påtrykt samme løbenummer, som det udleverede spørgeskema. Mærkaten skal bruges til at adresse en 
påmindelse til patienten. 
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a. deres patienter ikke får den forventede påmindelse 
b. deres evaluering kommer til at bygge på færre besvarelser  
c. deres evaluering ikke direkte kan sammenlignes med de øvrige lægers 

8. Patienter, der allerede har besvaret skemaet, kan uretmæssigt få tilsendt en påmindelse af 
flg. årsager 

a. Det navn lægen har skrevet på mærkaten er ikke navnet på den patient, der har fået 
udlevet skemaet med samme løbenummer som er påtrykt mærkaten. 

b. Personen, der adresserer påmindelsen kommer til at sætte en forkert mærkat på bre-
vet. 

9. Der er et stort spild af rykkerskemaer og påmindelsesbreve, som skyldes at mærkaterne er 
udfyldt mangelfuldt eller med forkerte/forældede adresseoplysninger. 

 

8.2 Postomdelt med påmindelser 

8.2.1 Forberede og igangsætte evalueringer 
 
Fordele 
Ingen særlige fordele i forhold til de øvrige metoder. 
 
Ulemper 

1. Afhængig af eksternt genererede data om patienter og konsultationer (fra sygesikringen) 
(ekstern flaskehals) 

2. Afhængig af ekstern edb-assistance (ekstern flaskehals). Dette problem kan evt. løses med 
udvikling af programmer til at varetage funktionen. 

3. Produktionstid i forbindelse med trykning af patientspørgeskemaer, da disse skal have for-
trykte lægenavne (ekstern flaskehals) 

4. Ingen lagerstyring af materialer. Ikke mulighed for at klargøre evalueringsmaterialet til læ-
gerne, informationsmateriale, spørgeskemaer og mærkater, så det kan være pakket og klart 
til kontinuerlig udsendelse. (Se afsnit 8.1.1 )(flaskehals)  

5. Ikke lagerstyring af patientspørgeskemaer  
7. Administration på ydernummerniveau. DanPEP-sekretariatet har ansvar for at alle læger på 

samme ydernummer deltager samt at patienterne får mulighed for at vælge hvilken af yderne 
de vil evaluere. 

 

8.2.2 Indsamle evalueringer 
 
Fordele 

1. Fremdriften er uafhængig af lægegruppen  
2. Fra første gang der trækkes adresser på de patienter der får tilsendt et spørgeskema, til på-

mindelserne er klar til at blive udsendt, går der ca. 8 uger. For minimere spild i forbindelse 
med fejladresserede påmindelser leverer sygesikringen, på baggrund af resultater fra scan-
ningen, en opdateret fil med adresser på de patienter, der endnu ikke har indsendt primær-
skemaet. Denne procedure kan ses som ekstern flaskehals, men vi vælger at vurdere den po-
sitivt, idet den afhjælper fejladressering. 
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Ulemper 
1. Alle de indkomne patientskemaer skal være scannet før påmindelsesproceduren kan starte 

(flaskehals).  
2. Løbenumrene på de indkomne skemaer skal sammenlignes med løbenumrene på de skema-

er, som er blevet udsendt til lægerne. For de løbenumre, hvor der ikke er indkommet et 
spørgeskema, skal der trykkes et rykkerskema (ekstern flaskehals). 

3. Sammen med en påmindelse skal rykkerskemaerne pakkes i kuverter. (flaskehals)  
 

8.3 Lægeudleveret uden påmindelser 

8.3.1 Forberede og igangsætte evalueringer 
 
Fordele 

1. Uafhængig af eksternt generede data om patienter og konsultationer (fra sygesikringen) (in-
gen ekstern flaskehals) 

2. Uafhængig af ekstern edb-assistance (ingen ekstern flaskehals)  
3. Ingen produktionstid i forbindelse med trykning af patientspørgeskemaer, da disse ikke skal 

have fortrykte lægenavne (ingen ekstern flaskehals) 
4. Lagerstyring af patientspørgeskemaer (primærspørgeskemaerne) 
5. Lagerstyring af evalueringsmateriale. Evalueringsmaterialet til lægerne, informationsmateria-

le, spørgeskemaer og mærkater, kan være pakket og klar til kontinuerlig udsendelse. (ingen 
flaskehals) 

6. Ingen administration på ydernummerniveau. Ved metode 2 og 4 har DanPEP-sekretariatet 
ansvar for at alle læger på samme ydernummer deltager samt at patienterne får mulighed for 
at vælge hvilken af yderne de vil evaluere. 

 
Ulemper 
Ingen særlige ulemper i forhold til de øvrige metoder 
 

8.3.2 Indsamle evalueringer 
 
Fordele 
Ingen særlige fordele i forhold til de øvrige metoder. 
 
Ulemper 

1. Fremdriften er afhængig af at lægerne får udleveret deres spørgeskemaer i løbet af 4 uger. 
(Ekstern flaskehals) 

 

8.4 Postomdelt uden påmindelser 

8.4.1 Forberede og igangsætte evalueringer 
 
Fordele 
Ingen særlige fordele i forhold til de øvrige metoder.  
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Ulemper 

1. Afhængig af eksternt generede data om patienter og konsultationer (fra sygesikringen) (eks-
tern flaskehals)  

2. Afhængig af ekstern edb-assistance (ekstern flaskehals). Dette problem kan løses med udvik-
ling af programmer til at varetage funktionen. 

3. Produktionstid i forbindelse med trykning af patientspørgeskemaer, da disse skal have for-
trykte lægenavne (ekstern flaskehals) 

4. Ikke mulighed for at klargøre evalueringsmaterialet til lægerne, informationsmateriale, spør-
geskemaer og mærkater, så det kan være pakket og klart til kontinuerlig udsendelse. (flaske-
hals) 

5. Ikke lagerstyring af patientspørgeskemaer  
6. Ikke lagerstyring af materialer 
7. Administration på praksisniveau 

 

8.4.2 Indsamle evalueringer 
 
Fordele 

1. Ingen særlige fordele i forhold til de øvrige metoder 
 

Ulemper 
1. Ingen særlige ulemper i forhold til de øvrige metoder. 

 

8.5 Diskussion 

8.5.1 Forberede og igangsætte evalueringer  
Det ses som fordele ved lægeudleverede skemaer, at DanPEP-sekretariatet i høj grad kan undgå 
flaskehalse og være uafhængig af eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med udsendelse og ind-
samling af primærskemaer. Mulighed for lagerstyring af spørgeskemaer og færdigpakket evalue-
ringsmateriale bidrager til at sikre fremdriften. I forbindelse med at forberede og igangsætte evalue-
ringer er der ingen særlige ulemper ved lægeudlevering. 
 
Det ses som ulemper ved postomdeling af spørgeskemaer, at der er risiko for flaskehalse, idet plan-
lagt udsendelse af skemaer er afhængig af eksterne leverandører, sygesikringen og trykkeriet. La-
gerstyring af spørgeskemaer og andet evalueringsmateriale er ikke mulig. I forbindelse med at for-
berede og igangsætte evalueringer er der ingen særlige fordele ved postomdeling. 
 

8.5.2 Indsamle evalueringer 
Det ses som en ulempe ved lægeudlevering at planmæssig gennemførelse af evalueringen af en 
gruppe læger er afhængig af, at alle læger får udleveret deres skemaer i løbet at de 4 uger der er 
afsat som tidsfrist hertil. Tidsfristen har dog en vis fleksibilitet, når der ikke skal udsendes påmin-
delser. Det er især i forbindelse med en påmindelsesprocedure at tidsfristen er kritisk for fremdrif-
ten, idet starten at påmindelsesproceduren er helt afhængig af, at lægerne får udleveret og indsendt 
mærkater indenfor den aftalte tidsfrist. Reelt er det ikke muligt at gennemføre lægeudlevering med 
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påmindelser for en gruppe på 25 læger uden forsinkelser eller afvigelser. I forbindelse med at ind-
samle evalueringer er der ingen særlige fordele ved lægeudlevering. 
 
I forhold til lægeudlevering med påmindelser ses det som en fordel ved postomdeling med påmin-
delser at start af påmindelsesproceduren er uafhængig af lægerne. Det ses også som en ulempe ved 
lægeudlevering, at der fejlagtigt bliver udsendt påmindelser til patienter, der allerede har svaret. Det 
giver et uheldigt indtryk af undersøgelsens seriøsitet. Påmindelsesproceduren skaber derudover 
sammenlignelige problemer for de to metoder. Ved begge er der risiko for flere flaskehalse i forbin-
delse med produktion af rykkerskemaer og udsendelse af påmindelserne.  
 
Metoderne uden rykkerprocedure har ingen særlige fordele og ulemper i forbindelse med indsam-
ling af evalueringer. 
 

8.6 Konklusion 
Metoderne uden påmindelsesprocedure giver færrest risici for fejl og forsinkelser. Metode 3, læge-
udleveret uden påmindelser, har derudover fordel af mulighed for lagerstyring af spørgeskemaer og 
andet evalueringsmateriale.  
 
Af metoderne med påmindelser er den postomdelte at foretrække, da den er uafhængig af lægerne 
og risikoen for fejludsendelser er mindst. 
 

8.6.1 Prioriteret liste af metoderne set det procesorienterede perspektiv 
 

1. Metode 3. Lægeudleveret uden påmindelser 
2. Metode 4. Postomdelt uden påmindelser 
3. Metode 2. Postomdelt med påmindelser 
4. Metode 1. Lægeudleveret med påmindelser 
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9 Den produktorienterede vurdering 
Produktet er evalueringen af en læge. I produktvurderingen er der fokuseret på validitet som indika-
tor for produktets kvalitet. Følgende faktorer er undersøgt med henblik på at beskrive produktets 
validitet ved de 4 afprøvede metoder: 
 

1. Datakvalitet 
• Hvad er omfanget af selektionsbias? 

2. Svarprocent  
• En høj svarprocent kan muligvis mindske betydningen af bias? 

3. Variation 
• Er udfaldet af evalueringen uafhængig af metodevalget? 

 

9.1 Lægeudleveret med påmindelser 

9.1.1 Datakvalitet 
Resultater fra studiet af distributionsmetodens effekt på evalueringerne (lægeudlevering versus 
postomdeling) tydede på, at der ved lægeudleveringsmetoden var en selektion af kvindelige patien-
ter. Patienter der besvarede et påmindelsesskema var yngre end de primært besvarende patienter. 
Yngre patienter har i tidligere studier vist sig at være mere kritiske.  
 
Kvaliteten af data indsamlet ved lægeudlevering af spørgeskemaer er  afhængig af, at lægerne i en 
periode udleverer til alle patienter, der opfylder inklusionskriterierne, og ikke – bevidst eller ube-
vidst – selekterer blandt patienterne.  
 
I forbindelse med udleveringen af skemaerne – specielt hvis det i flerlægepraksis er hjælpepersona-
let, der udleverer – og ved registrering af patientdata til brug for udsendelse af påmindelser er det 
afgørende, at der udvises stor omhu for at sikre datakvaliteten. 
 

9.1.2 Svarprocent 
I studiet af påmindelsernes betydning for resultaterne var der ved lægeudlevering en svarprocent før 
udsendelse af påmindelser på 71,8. Af de udsendte påmindelsesskemaer blev 41,7 % besvaret og 
returneret, hvilket resulterede i en endelig svarprocent på 83,4.  
 
Det skal bemærkes, at alle svarprocenter her og i det følgende er udregnet som den andel af de ud-
leverede/udsendte skemaer, der blev returneret indeholdende en for evalueringen af lægerne brugbar 
besvarelse. Det betyder, at skemaer, hvori patienten evaluerede en ikke-deltagende læge, skemaer, 
hvoraf det ikke fremgik, hvilken læge, der blev evalueret, samt skemaer, hvor kun få af spørgsmå-
lene var besvaret, ikke var medregnet. Disse skemaer afspejler naturligvis patienternes ønske om at 
afgive en vurdering af deres læge og kunne med rette have medgået til udregningen af besvarelses-
procenten, der således var blevet højere. 
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9.1.3 Variation 
Besvarelser som resultat af påmindelser (rykkerbesvarelser) var mere kritiske, også efter korrektion 
for forskelle i patientkarakteristika. Derfor bevirkede udsendelse af påmindelser, at patientevalue-
ringerne alt i alt blev statistisk signifikant mere kritiske. Ændringen som følge af påmindelserne var 
dog så lille, at det næppe vil få praktisk betydning (1-1,5 %) for lægens endelige brug af evaluerin-
gen. 
 

9.2 Postomdelt med påmindelser 

9.2.1 Datakvalitet 
Ved sammenligning mellem basispopulationen og respondenterne i studiet af distributionsmetodens 
effekt på evalueringerne fandt man, at postomdeling bevirkede en betydelig selektion af kvindelige 
patienter, der dog var mindre end ved lægeudlevering, samt en mindre selektion af ældre patienter.  
 
Ved sammenligning med respondentpopulationen ved lægeudlevering inkluderes flere mænd, pati-
enter med en højere gennemsnitsalder, flere patienter med et lavt uddannelsesniveau, flere patienter 
med et godt selvvurderet helbred og flere patienter med kroniske lidelser.  
 

9.2.2 Svarprocent 
Ved denne metode blev der opnået en svarprocent på 52,3 før udsendelse af påmindelser. 31,1 % af 
de udsendte påmindelser blev besvaret og returneret, hvilket resulterede i en samlet svarprocent på 
64,6. Denne svarprocent er næsten 20 % lavere end ved lægeudlevering. Det kan skyldes, at patien-
terne var mere motiverede for at besvare, når lægen udleverede spørgeskemaet og formentlig også, 
at der ved lægernes udlevering af skemaer blev ekskluderet patienter som ikke ønskede at deltage, 
ikke forstod dansk eller som lægen skønnede var for svækkede til at deltage. Sådanne patienter har 
ikke på forhånd kunnet ekskluderes ved postomdelingen. Effektiviteten ved udsendelse af påmin-
delser er ved denne metode noget laverer end ved metode 1. Det kan igen skyldes at en række pati-
enter ikke var ekskluderet. 
 

9.2.3 Variation 
Postomdeling af spørgeskemaer viste sig at resultere i evalueringer, der lå statistisk signifikant lave-
re (2-3 %) end ved lægeudlevering. Dette resultat ændrede sig ikke ved korrektion for forskelle i 
patientkarakteristika. Det skønnes, at forskelle af denne størrelsesorden næppe vil have nogen prak-
tisk betydning for lægerne.  
 

9.3 Lægeudleveret uden påmindelser 

9.3.1 Datakvalitet 
Patienter inkluderet ved denne metode adskilte sig ikke fra patienter inkluderet ved metode 1. 
Samme forhold som ved metode 1 gør sig formentlig gældende hvad angår selektion i forhold til 
studiepopulationen. 
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9.3.2 Svarprocent 
Besvarelsesprocenten ved denne metode var 65,7. Det var forventet, at der ville være en besvarel-
sesprocent svarende til den primære svarprocent ved metode 1 (71,8 %). Denne diskrepans, kan 
være opstået, hvis de læger, der skulle registrere patientdata, var mere omhyggelige med inden ud-
leveringen at sikre sig, at patienterne ønskede at besvare skemaet. Desuden vidste patienterne i den 
gruppe, lægeudleveret med påmindelser, at de ville modtage en påmindelse, hvis de ikke svarede i 
første omgang.  
 

9.3.3 Variation 
Evalueringerne såvel på enkeltlægeniveau som på overordnet niveau samt sammensætningen af 
respondentgruppen adskiller sig ved denne metode ikke væsentligt fra lægeudlevering suppleret 
med påmindelser.  
 

9.4 Postomdelt uden påmindelser 

9.4.1 Datakvalitet 
De to respondentpopulationer, ved postomdelt, hhv. med og uden påmindelser, adskiller sig ved at 
respondentpopulationen, hvor der ikke er anvendt påmindelser var ca. 1 år ældre end i respondent-
populationen, hvor der er anvendt påmindelser, mens kønsfordelingen ikke adskiller sig.  
 

9.4.2 Svarprocent 
Besvarelsesprocenten ved denne metode var 50,8 %.  

9.4.3 Variation 
Evalueringerne opnået ved anvendelse af postomdeling uden påmindelser ligger generelt 3-4 % 
højere end ved postomdeling med påmindelser. Evalueringerne opnået ved postomdeling uden på-
mindelser ligger kun 0,3-2 % lavere end evalueringerne opnået ved lægeudlevering uden påmindel-
ser. 
 

9.5 Produktets anvendelse til kvalitetsudvikling 
Udviklingsarbejde i praksis på baggrund af en DanPEP-evaluering ligger ikke i projekts regi. Un-
dersøgelsen af hvordan lægerne evaluerede deltagelse i DanPEP-projektet (se afsnit 3.9) kan imid-
lertid fortælle noget herom samt om hvorvidt metoden har haft betydning herfor. 
 
Da DanPEP er et kvalitetsudviklingsprojekt bør en evaluering ideelt resultere i læring, øget fokus på 
kvalitet samt at lægen efterfølgende planlægger og gennemfører forandringer på baggrund af resul-
tatet.  
 

• 77 % af de læger, der deltog i evalueringen af DanPEP angav at de havde lært noget deres 
patientevaluering. 

• 32,9 % angav at deres patientevaluering havde øget fokus blandt læger og personale i 
praksis på kvaliteten af deres arbejde 
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• 54,2 % angav at de havde gennemført forandringer på baggrund af deres patientevalue-
ring.  

• 25,3 % havde planer om specifikke forandringer. 
• 60,5 % havde enten gennemført forandringer, planer om specifikke forandringer eller beg-

ge dele. 
 
Der er ikke forskel i lægernes oplevelse af at have lært noget, afhængig at om der er anvendt læge-
udleverede eller postomdelte skemaer til patientevalueringen. 
 
Der er ikke forskel på øget fokus på kvaliteten af arbejdet i praksis, afhængig af om der er anvendt 
lægeudleverede eller postomdelte skemaer til patientevalueringen. 
 
Der er ikke forskel i tilbøjeligheden til at gennemføre eller planlægge forandringer, afhængig af om 
der er anvendt lægeudleverede eller postomdelte skemaer til patientevalueringen. 
 

9.6 Diskussion 

9.6.1 Datakvalitet 
Respondentpopulationen ved postomdeling uden påmindelser afspejlede i meget høj grad studiepo-
pulationen hvad angår køn og alder. På baggrund af indirekte studier af studiepopulationens sam-
mensætning ved lægeudleveringen, findes at denne metode medfører en betydelig selektion af kvin-
delige patienter. Alders- og kønsfordelingen blandt respondenterne ændres ikke ved brug af påmin-
delser ved lægeudlevering. Det vides dog fra studier af sammenhænge mellem patientkarakteristika 
og evaluering, at patientens køn er stort set uden betydning, mens der er en sammenhæng mellem 
patientens alder og patientens evaluering af lægen (se afsnit 16). 
 

9.6.2 Svarprocent 
Den højeste besvarelsesprocent blev opnået ved lægeudlevering suppleret med påmindelser. En høj 
svarprocent har navnlig betydning når metoden, som her, medfører selektion. På denne måde redu-
ceres selektionsbias. Den laveste svarprocent sås ved postomdeling uden brug af påmindelser. Da 
denne metode ikke medførte nævneværdig selektion hvad angår patienternes køn og alder, har den 
relativt lave svarprocent mindre betydning.  
 

9.6.3 Variation 
Det højeste niveau for evalueringerne blev opnået ved postomdeling uden brug af påmindelser. Ni-
veauet var tæt på det, der blev opnået ved lægeudlevering uden påmindelser. Det laveste niveau 
opnåedes ved lægeudlevering. Variationen ligger i størrelsesordnen 2-5 %.  
 
Fremtidige patientevalueringer ventes at blive gennemført ved konsekvent brug af én metode, som 
derfor bliver afgørende for det generelle niveau. Sekundært kan målene anvendes til at sammenlig-
ne indenfor og mellem grupper af læger og praksis. Derfor vil forskellene mellem evalueringsni-
veauer opnået ved de forskellige metoder ikke være afgørende for valget af metode ved fremtidige 
evalueringer. 
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9.7 Konklusion 
På baggrund af det ovenstående, og såfremt der udelukkende skal tages hensyn til overvejelser ved-
rørende produktet kan metode 1, lægeudleveret med påmindelser, anbefales ved fremtidige patient-
evalueringer. Alternativt kan man, begrundet i den ringe selektion, anvende metode 2, postomdelt 
med påmindelser.  
 
 

9.7.1 Prioriteret liste af metoderne set det produktorienterede perspektiv 
1. Metode 1. Lægeudleveret med påmindelser  
2. Metode 2. Postomdelt med påmindelser  
3. Metode 3. Lægeudleveret uden påmindelser 
3. Metode 4. Postomdelt uden påmindelser 
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10 Den brugerorienterede vurdering 
Brugerne er ved denne vurdering opdelt i to grupper: 
 

1. Lægerne 
2. Patienterne 

 
Opdelingen er foretaget, fordi det ikke kan antages, at der er sammenfald mellem fordele og ulem-
per ved metodevalget for de to grupper. 
 

10.1 Lægerne 
Fra informationsmøder, den daglige kontakt med læger, der deltager samt uregelmæssigheder i drif-
ten, der skyldes lægerne, kender vi nogle af de overvejelser som lægerne gør sig i forbindelse med 
deltagelse og hvilke problemer, de kan have i forbindelse med evalueringen.  
 

10.1.1  Lægeudleveret med påmindelser 
1. Lægerne skal inkludere patienterne konsekutivt til evalueringen og udlevere skemaerne i 

forbindelse med en konsultation. Nogle læger 
a. udtrykker bekymring for tidsforbruget ved selv at skulle inkludere 
b. er usikre på om de kan gennemføre konsekutiv inklusion og på rammerne herfor 
c. overlader det til en sekretær at udlevere skemaerne 

2. Lægerne skal have udleveret alle skemaer i løbet af 4 uger og herefter sende skemaet med 
læge- og praksisoplysninger til DanPEP-sekretariatet. Nogle læger 

a. får ikke udleveret alle skemaer i løbet af de 4 uger. De kommer for sent i gang eller 
afbryder undervejs og kommer ikke i gang igen. 

b. glemmer at indsende spørgeskemaet med læge- og praksisoplysninger 
3. Lægerne skal i forbindelse med udleveringen skrive mærkater med de inkluderede patienters 

navne og adresser og når alle skemaer er udleveret, skal mærkaterne sendes til DanPEP-
sekretariatet. Nogle læger 

a. glemmer at skrive mærkater 
b. skriver fejlagtige, mangelfulde eller ulæselige mærkater 
c. glemmer at indsende mærkaterne 
d. overlader det til en sekretær at skrive mærkaterne 

 

10.1.2  Postomdelt med påmindelser 
1. Alle læger på samme ydernummer skal være indstillet på at deltage i DanPEP. Vi har kend-

skab til enkelte praksis, hvor det har været svært at få alle med.  
 

10.1.3  Lægeudleveret uden påmindelser 
1. Lægerne skal inkludere patienterne konsekutivt til evalueringen og udlevere skemaerne i for-

bindelse med en konsultation. Nogle læger 
a. udtrykker bekymring for tidsforbruget ved selv at skulle inkludere 
b. er usikre på om de kan gennemføre konsekutiv inklusion og på rammerne herfor 
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c. overlader det til en sekretær at udlevere skemaerne 
2. Lægerne skal have udleveret alle skemaer i løbet af 4 uger og herefter sende skemaet med 

læge- og praksisoplysninger til DanPEP-sekretariatet. Nogle læger 
a. får ikke udleveret alle skemaer i løbet af de 4 uger. De kommer for sent i gang eller 

afbryder undervejs og kommer ikke i gang igen. 
b. glemmer at indsende spørgeskemaet med læge- og praksisoplysninger 

 

10.1.4  Postomdelt uden påmindelser 
1. Som metode 2. Alle læger på samme ydernummer skal være indstillet på at deltage i Dan-

PEP. Vi har kendskab til enkelte praksis, hvor det har været svært at få alle med. 
 

10.1.5  Lægernes vurdering af tidsforbruget  
Metode 1, lægeudleveret med påmindelser og metode 3, lægeudleveret uden på-
mindelser. 
De læger, hvis evaluering skete ved direkte udlevering af spørgeskemaer til patienterne, metode 1 
og metode 3, blev i den efterfølgende spørgeskemaundersøgelse bedt om at forholde sig til udsag-
net: ”Tidsforbruget i forbindelse med udleveringen af spørgeskemaerne var passende.”  

 
Blandt de læger, der skulle registrere patienternes navne og adresser til brug for udsendelse af på-
mindelser, var 6 % helt eller overvejende uenige i udsagnet, mens 92 % var helt eller overvejende 
enige. 1 % havde ikke forholdt sig til udsagnet.  
 
Blandt de læger, der ikke skulle registrere patienternes navne og adresser var 10 % helt eller over-
vejende uenige, mens 87 % var helt eller overvejende enige. 3 % havde ikke taget stilling.  
 
Der var altså statistisk signifikant flere af de læger, der registrerede patientdata, der fandt tidsforb-
ruget passende.  
 
Disse resultater kan tolkes således, at de udleverende læger ikke oplevede proceduren unødigt tids-
krævende, og at de læger, der havde skullet registrere patientdata ikke følte sig ekstra bebyrdede af 
denne aktivitet. 
 

10.1.6  Lægernes oplevelse af at inkludere patienter til undersøgelsen.  
 Metode 1, lægeudleveret med påmindelser og metode 3, lægeudleveret uden på 
mindelser 
I den efterfølgende spørgeskemaundersøgelse blev lægerne, der var evalueret under metode 1 og 
metode 3, bedt om at forholde sig til udsagn vedr. inklusionen. 
 
96 % af lægerne var helt eller overvejende uenige i udsagnet ”Jeg havde svært ved at bede patien-
terne om at vurdere mig”.  
 
82 % af lægerne var helt eller overvejende enige i udsagnet ”Patienterne virkede glade for at blive 
bedt om deres meninger”. 
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10.1.7  Lægernes oplevelse af evalueringens validitet. 
Både læger, der selv udleverede spørgeskemaer til patienterne, og læger, hvis patienter havde fået 
sendt spørgeskemaerne med posten, blev i den efterfølgende undersøgelse spurgt om den distribu-
tionsmetode, de ikke selv var evalueret under.  
 
Flertallet i begge grupper mente ikke, at den modsatte metode ville havde medført evalueringsre-
sultater med en større pålidelighed end ”deres egen” metode. Flere i udleveringsgruppen (27 %) 
end i postgruppen (4 %) mente dog, at den modsatte metode ville have været mere pålidelig.  
 
93 % af lægerne var helt eller overvejende uenige i udsagnet ”Jeg arbejdede anderledes end ellers, 
fordi jeg viste, at jeg var i fokus”.  
 
Disse resultater kan tolkes således, at en fjerdedel af lægerne i udleveringsgruppen kan have oplevet 
vanskeligheder ved at håndtere in- og eksklusionskriterier og med registreringen af patienternes 
navne og adresser, der har bevirket en usikkerhed ved metodens validitet. Denne usikkerhed har 
ikke i samme udstrækning gjort sig gældende i postgruppen. 
 
 

10.1.8  Lægernes præferencer for de to inklusionsmetoder, lægeudlevet og postom-
delt. 

Både læger, der selv udleverede spørgeskemaer til patienterne, og læger, til hvis patienter spørge-
skemaerne blev sendt med posten, blev i den efterfølgende undersøgelse spurgt om den distributi-
onsmetode, de ikke selv havde anvendt.  
 
Flertallet i begge grupper ville også have deltaget i projektet med den modsatte distributionsmetode. 
Dog udgjorde dette flertal i udleveringsgruppen 91 % mod 68 % i postgruppen. 
 
Et mindretal i begge grupper ville hellere have deltaget under de modsatte vilkår. Dog således at 
flere i udleveringsgruppen (29 %) ville have foretrukket postomdeling i forhold til postgruppen (6 
%).  
 
Et mindretal i begge grupper mente, at den modsatte metode havde været mere acceptabel for dem. 
Men igen udgjorde dette mindretal 24 % i udleveringsgruppen mod 9 % i postgruppen. 
 
Der var ikke forskel på lægernes tilbøjelighed til at ville anbefale eller gentage en DanPEP-
evaluering afhængig af inklusionsmetoden. 
 
Resultaterne kan tolkes således, at lægerne har været tilfredse med de metoder, der var blevet dem 
tildelt, men at de også ville være åbne overfor den modsatte metode. Flere udleverende læger end 
læger fra postgruppen foretrak den modsatte metode, og alt i alt er resultaterne i postomdelingsme-
todens favør. 
 

10.2  Patienterne 
Kendskabet til patienternes oplevelser med de benyttede metoder stammer dels fra samtaler med 
patienter, der ringer til DanPEP-sekretariatet og dels fra patienternes skriftlige meddelelser på spør-
geskemaet og deres svar på spørgsmålet ”Har du kommentarer til dette spørgeskema eller DanPEP-
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undersøgelsen”. I forbindelse med udarbejdelsen af denne rapport er svarene på dette spørgsmål fra 
patienter fra tre amter gennemgået for udtalelser, der kan relateres til inklusionsmetoden og påmin-
delsesproceduren. 
 

10.2.1  Inklusionsmetoderne 
DanPEP-sekretariatet har registreret, at der en nogle gentagne temaer i forbindelse med inklusions-
metoderne, som patienterne påtaler eller beskriver som problematiske. 
 
Anonymitet 
For nogle patienter er det vigtigt at deres svar er helt anonyme og de kan ikke forbinde anonymitet 
med at lægen udleverer skemaet og derfor er bekendt med, hvilke patienter der medvirker i under-
søgelsen. Navn og adresse på en mærkat synes at forstærke følelsen af ikke at være anonym. Patien-
ter, der får et postomdelt skema, kan også have overvejelser om anonymiteten, her skyldes overve-
jelserne bl.a. at patientens navn og adresse står på det indledende brev i spørgeskemaet. Mange river 
denne side af inden de indsender spørgeskemaet. Det kan skyldes, at de ikke vil have deres navn 
stående i forbindelse med deres svar. Det fortrykte løbenummer på skema og/eller mærkat kan også 
ses som et brud på anonymiteten. Nogle patienter synes dog slet ikke om at skulle evaluere lægen 
anonymt på et skema og underskriver sig derfor.  
 
Inklusion af patienter 
Nogle patienter finder det problematisk, at lægen selv udleverer skemaerne og reelt selv kan be-
stemme, hvem der skal have et skema. De mener, at lægen dermed også selv kan bestemme hvor 
god evalueringen bliver. (se afsnit 9.1.1 og 9.3.1) Nogle patienter oplever at lægen agerer, som om 
han er bevidst om at blive evalueret og derfor er ekstra ”god”.   
 
Ved de postomdelte metoder reagerer nogle patienter, deres pårørende eller plejepersonale, fordi 
patienterne får tilsendt spørgeskemaer, som de pga. sprog, sygdom eller alder ikke kan besvare. 
Ganske få patienter er døde når skemaet når frem og skemaet bliver derfor til ulejlighed for deres 
pårørende.  
 
Frivillighed for patienterne 
Ved lægeudleverede skemaer er der nogle patienter, der ikke er blevet spurgt om de vil medvirke i 
DanPEP. Det har blot fået skemaet udleveret.  
 
Frivillighed for lægerne 
Ved postomdelte skemaer er det ikke alle patienter, der opfatter, at evalueringen pågår efter ønske 
fra lægen.  
 

10.2.2  Påmindelsesprocedurerne 
Udsendelse af påmindelser er den aktivitet, der giver anledning til flest henvendelser fra patienter-
ne. Henvendelserne er ofte telefoniske, men kan også være i form af kommentarer på skemaet.  
 
Postomdelte påmindelser til patienter, der ikke kan inkluderes pga. sprog, sygdom eller alder bidra-
ger til yderligere ulejlighed for denne gruppe.  
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Fejludsendelser af påmindelser til de lægeudleverede skemaer har vist sig umulige at undgå (se af-
snit 8.1.2). Nogle patienter får en påmindelse, selvom de mener at have besvaret spørgeskemaet 
lang tid forinden. Nogle patienter er døde inden påmindelsen når frem og skemaet bliver derfor til 
ulejlighed for deres pårørende.  
 

10.3  Diskussion  

10.3.1  Lægerne 
Ved de lægeudleverede metoder fandt lægerne det ikke vanskeligt at skulle inkludere patienterne til 
undersøgelsen men nogle overlod dog inklusionen og/eller det praktiske arbejde i forbindelse her-
med til praksispersonalet. Ca. en fjerdedel af læger, der uddelte skemaer mente at de postomdelte 
metoder ville give et mere validt resultat. 
 
Lægerne i udleveringsgrupperne vurderede, at tidsforbruget ved de lægeudleverede metoder er ac-
ceptabelt, men de har præference for metoden uden rykkere. En lige så stor gruppe mente at post-
omdeling ville have været mere acceptabel for dem. Dette, samt inddragelse af praksispersonale til 
hjælp til udleveringen, viser at mærkaterne kan give problemer for lægerne. 
 
Der er kun kendskab til få tilfælde hvor det har været problematisk for én eller flere læger at få alle 
kollegerne på ydernummeret indstillet på at deltage. Lægerne i postgruppen har kun i meget ringe 
grad præferencer for lægeudleveringsmetoderne. Selv om de postomdelte metoder derfor kan anta-
ges at have været de mest antagelige, er lægerne i denne gruppe ikke mere tilbøjelige til at anbefale 
undersøgelsen til andre eller til at gennemføre en ny evaluering.   
 

10.3.2  Patienterne 
Det er af betydning for mange patienter, at lægen ikke kan henføre besvarelsen til dem. Der er dog 
ikke grund til at tro at metodevalget giver patienterne anledning til større eller mindre usikkerhed 
vedrørende deres anonymitet.  
 
De lægeudleverede metoder kan give patienterne overvejelser om undersøgelsens validitet, enten 
fordi lægen ikke har gjort dem opmærksom på inklusionskriterierne eller fordi de går ud fra at læ-
gen helst vil have en god evaluering og derfor er tilbøjelig til at give spørgeskemaer til tilfredse 
patienter. Der skal derfor gøres mere for at fremhæve at alle meninger, gode som dårlige er vel-
komne og vigtige. 
 
Det er en ulempe ved de postomdelte metoder at de ulejliger patienter, der ikke kan inkluderes og at 
det ikke er muligt at afhjælpe dette forhold. Ulempen forstærkes selvsagt ved den postomdelte me-
tode med påmindelser, men undgås i høj grad ved de lægeudleverede skemaer, hvor lægen inden 
inklusionen vurderer, om det er muligt for patienten at besvare skemaet. En anden ulempe ved de 
postomdelte skemaer er, at det erfaringsmæssigt er vanskeligt at gøre det klart for patienten, at det 
er lægen der ønsker evalueringen og ikke noget lægen tvinges til af centrale instanser. 
 
Ved metode 1, lægeudleveret med påmindelser, oplever flere patienter at modtage uretmæssige på-
mindelser, hvilket er et irritationsmoment og samtidig svækker deres tillid til undersøgelsen. Det 
har ikke været muligt at undgå uretmæssige påmindelser med metode 1. 
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10.4  Konklusion 
Set fra lægernes synsvinkel er de postomdelte metoder, metode 2 og metode 4, de mest antagelige 
og må formodes at være lige antagelige. Lægeudleveret uden påmindelser er derefter den metode 
der giver anledning til færrest problemer og overvejelser. Mærkaterne er stærkt medvirkende til at 
placere metode 1, lægeudleveret med påmindelser, på en sidsteplads. 
 
Set fra patienternes synsvinkel er der færrest ulemper ved metode 3, lægeudleveret uden påmindel-
ser. Herefter følger postomdelt uden påmindelser. Metoderne med påmindelser giver begge proble-
mer, den postomdelte med påmindelser dog færre end de lægeudlevede med påmindelser.  
 
Der er desværre ikke sammenfald mellem prioriteringerne for de to grupper. Med et pointsystem er 
det imidlertid muligt at finde frem til en endelig prioritering. Pointfordelingen er foretaget således at 
en førsteplads får 1 point, en andenplads 2 point, en tredjeplads 3 point og en fjerdeplads 4 point. 
Hvis to metoder har samme placering tildeles de begge samme score, således at en delt andenplads 
giver dem begge 2 point og metoden, der har den efterfølgende placering får en fjerdeplads med 4 
point. Metodernes point kan herefter summeres og den metode med det laveste antal point anses for 
den mest antagelige, hvis begge brugergrupper skal tilgodeses. 
 
Pointfordelingen bliver således 
 
 Metode 1 

Læge. m. på. 
Metode 2 
Post. m. på. 

Metode 3 
Læge. u. på. 

Metode 4 
Post. u. på. 

Læger 4 1 3 1 
Patienter 3 3 1 2 
Brugerperspektivet (Sum) 7 4 4 3 
 
 
Metode 4, postomdelt uden påmindelser, opnår den laveste score og prioriteres derfor højst 
 
Metode 3, lægeudleveret uden påmindelser, og metode 2, postomdelt med påmindelser, prioriteres 
begge næsthøjest 
 
Metode 1, lægeudleveret med påmindelser får den højeste score. 
 
 

10.4.1  Prioriteret liste af metoderne set det brugerorienterede perspektiv 
 

1. Metode 4. Postomdelt uden påmindelser 
2. Metode 3. Lægeudleveret uden påmindelser 
2.  Metode 2. Postomdelt med påmindelser 
4.  Metode 1. Lægeudleveret med påmindelser 
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11 Den økonomisk orienterede vurdering 
I nedenstående beregninger er det som tidligere nævnt antaget, at der er kapacitet til at evaluere 500 
læger om året og at lægerne evalueres i grupper på 25. Der er foretaget beregninger for hver at de 4 
afprøvede metoder.  
 

11.1 Faste udgifter 
Permanent drift af DanPEP vil have faste udgifter til et sekretariat. De metoder, der har påmindel-
sesprocedure, er mere tidskrævende at gennemføre for sekretariatet, hvilket medfører behov for 
ekstra faste HK-timer. De faste udgifter vil derfor variere afhængigt af metodevalg. De anslåede 
faste udgifter forudsætter at DanPEP kan få lokaler i et eksisterende miljø. 
 

11.1.1  Metode 1: Lægeudleveret med påmindelser og  
 metode 2: Postomdelt med påmindelser 

 
Årlige faste udgifter 

lægeudlevet med påmindelser og postomdelt med påmindelser 
Lokaleudgifter   
Leje af 2 kontorer på ca. 12 m2  30000,00
Lagerplads og pakkeplads  20000,00
  50000,00
  
Indkøb og afskrivning  
Inventar, hardware, software   100000,00
  
Programudvikling  
Edb-konsulent  20000,00
  
Tjenester  
Telefoni og erhvervsaftale med Post Danmark  30000,00
  
Lønudgifter  
Sekretariatsleder 30/37  360000,00
HK’er 20/37  190000,00
VIP-konsulentbistand 4 timer pr. uge i 40 uger.  115200,00
Sum  665200,00
  
I alt  865200,00
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11.1.2  Metode 3: Lægeudleveret uden påmindelser og  
 metode 4: Postomdelt uden påmindelser 

 
Årlige faste udgifter  

lægeudlevet uden påmindelser og postomdelt uden påmindelser 
Lokaleudgifter   
Leje af 2 kontorer på ca. 12 m2  30000,00
Lagerplads og pakkeplads  20000,00
  50000,00
  
Indkøb og afskrivning  
Inventar, hardware, software   100000,00
  
Programudvikling  
Edb-konsulent  20000,00
  
Tjenester  
Telefoni og erhvervsaftale med Post Danmark  30000,00
  
Lønudgifter  
Sekretariatsleder 30/37  360000,00
HK’er 10/37  95000,00
VIP-konsulentbistand 4 timer pr. uge i 40 uger.  115200,00
Sum  570200,00
  
I alt  770200,00
 

11.2  Variable udgifter 
Selvom antallet af læger, der skal evalueres pr. år ikke varierer, er der betydelige forskelle i de vari-
able udgifter ved de forskellige metoder. 
 
De variable udgifter er beregnet på grundlag af prisniveauet i 2005. Forudsætningerne for beregnin-
gerne bygger på erfaringer indhentet i forbindelse med afprøvning af de forskellige metoder.  
 
Forudsætningerne for metode 1, lægeudleveret med påmindelser, og metode 2, lægeudleveret uden 
påmindelser, er antaget med baggrund i et randomiseret forsøg med disse metoder i Vejle Amt. 
 
Forudsætninger for metode 2, postomdelt med påmindelser, er antaget på baggrund af evalueringen 
i Ringkjøbing Amt. 
 
Forudsætninger for metode 4, postomdelt uden påmindelser, er antaget på baggrund af evalueringen 
i Viborg Amt. 
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11.2.1  Lægeudleveret med påmindelser 
Lægeudleveret med påmindelser 
 
Forudsætninger  
Antal og %-satser  
Læger 25 læger 
Skemaer pr. læge, primærskemaer 100 skemaer 
  Distribution til patienterne, primærskemaer  
      Lægeudleveret fra kasser og/eller  25 kasser 
      Sendt til patienten med post 0 skemaer 
Svarprocent før evt. påmindelser 70 % 
Påmindelser udsendt 1 eller 0 gange 1 gang 
Svarprocent på de udsendte påmindelser 42 % 
Ikke valide i % ca. 4 % 
  
Priser og løn a kr.  
Skemaer 2,70  
Kuverter 1,00  
Kasse til skemaer 10,00  
Porto, alm. brev, storbrev op til 50 gram 5,50  
Porto, øko. storbrev, op til 100 gram 7,25  
Porto, pakke, højst 5 kg 49,00  
Porto, pakke, højst 10 kg 61,00  
Scanning og verificering, ark  0,75  
Piccolo, pr. time 60,00  
Studenterhjælp, pr. time 125,00  
Edb-konsulent, pr time 750,00  
  
Resultater  
Svarprocent 83 % 
Antal svar 2065 stk. 
Antal valide svar 1982 stk. 
Valide svar pr. læge  79 stk. 
Variable udgifter pr. læge 2136,20 kr. 
Variable udgifter pr. validt skema  26,94 kr. 
Variable udgifter pr 500 læger 1068100,00 kr. 

 
(Se beregningerne i bilag 13)   
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11.2.2  Postomdelt med påmindelser 
Årlige variable udgifter  
Forudsætninger  
Antal og %-satser  
Læger 25 læger 
Skemaer pr. læge, primærskemaer 150 skemaer 
  Distribution til patienterne, primærskemaer  
      Lægeudleveret fra kasser og/eller  0 kasser 
      Sendt til patienten med post 3750 skemaer 
Svarprocent før evt. påmindelser 58 % 
Påmindelser udsendt 1 eller 0 gange 1 gang 
Svarprocent på de udsendte påmindelser 32 % 
Ikke valide i % ca. 12 % 
  
Priser og løn a kr.  
Skemaer 2,70  
Kuverter 1,00  
Kasse til skemaer 10,00  
Porto, alm. brev, storbrev op til 50 gram 5,50  
Porto, øko. storbrev, til 100 gram 7,25  
Porto, pakke, højst 5 kg 49,00  
Porto, pakke, højst 10 kg 61,00  
Scanning og verificering, ark  0,75  
Piccolo, pr. time 60,00  
Studenterhjælp, pr. time 125,00  
Edb-konsulent, pr time 750,00  
  
Resultater  
Svarprocent 71 % 
Antal svar 2679 stk. 
Antal valide svar 2358 stk. 
Valide svar pr. læge  94 stk. 
Variable udgifter pr. læge 4121,65 kr. 
Variable udgifter pr. validt skema  43,71 kr. 
Variable udgifter pr 500 læger 2060823,00 kr. 
  

 
(Se beregningerne i bilag 14)  
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11.2.3  Lægeudleveret uden påmindelser 
Årlige variable udgifter 
 
Forudsætninger  
Antal og %-satser  
Læger 25 læger 
Skemaer pr. læge, primærskemaer 130 skemaer 
  Distribution til patienterne, primærskemaer  
      Lægeudleveret fra kasser og/eller  25 kasser 
      Sendt til patienten med post 0 skemaer 
Svarprocent før evt. påmindelser 66 % 
Påmindelser udsendt 1 eller 0 gange 0 gang 
Svarprocent på de udsendte påmindelser 42 % 
Ikke valide i % ca. 2 % 
  
Priser og løn a kr.  
Skemaer 2,70  
Kuverter 1,00  
Kasse til skemaer 10,00  
Porto, alm. brev, storbrev op til 50 gram 5,50  
Porto, øko. storbrev, op til 100 gram 7,25  
Porto, pakke, højst 5 kg 49,00  
Porto, pakke, højst 10 kg 61,00  
Scanning og verificering, ark  0,75  
Piccolo, pr. time 60,00  
Studenterhjælp, pr. time 125,00  
Edb-konsulent, pr time 750,00  
  
Resultater  
Svarprocent 66 % 
Antal svar 2145 stk. 
Antal valide svar 2113 stk. 
Valide svar pr. læge  85 stk. 
Variable udgifter pr. læge 1910,10 kr. 
Variable udgifter pr. validt skema  22,60 kr. 
Variable udgifter pr 500 læger 955050,00 kr. 
  
  
(Se beregningerne i bilag 15)  
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11.2.4  Postomdelt uden påmindelser 
Årlige variable udgifter 
 
Forudsætninger  
Antal og %-satser  
Læger 25 læger 
Skemaer pr. læge, primærskemaer 150 skemaer 
  Distribution til patienterne, primærskemaer  
      Lægeudleveret fra kasser og/eller  0 kasser 
      Sendt til patienten med post 3750 skemaer 
Svarprocent før evt. påmindelser 58 % 
Påmindelser udsendt 1 eller 0 gange 0 gang 
Svarprocent på de udsendte påmindelser 32 % 
Ikke valide i % ca. 12 % 
  
Priser og løn  a kr.  
Skemaer 2,70  
Kuverter 1,00  
Kasse til skemaer 10,00  
Porto, alm. brev, storbrev op til 50 gram 5,50  
Porto, øko. storbrev, op til 100 gram 7,25  
Porto, pakke, højst 5 kg 49,00  
Porto, pakke, højst 10 kg 61,00  
Scanning og verificering, ark  0,75  
Piccolo, pr. time 60,00  
Studenterhjælp, pr. time 125,00  
Edb-konsulent, pr time 750,00  
  
Resultater  
Svarprocent 58 % 
Antal svar 2175 stk. 
Antal valide svar 1914 stk. 
Valide svar pr. læge  77 stk. 
Variable udgifter pr. læge 3166,02 kr. 
Variable udgifter pr. validt skema  41,35 kr. 
Variable udgifter pr. 500 læger 1583010,00 kr. 
  
(Se beregningerne i bilag 16)  
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11.3  Forventede årlige driftsudgifter 
 
De forventede årlige driftsudgifter ved hver metode er i henhold til ovenstående som følger: 
 

11.3.1  Metode 1.  Lægeudleveret med påmindelser  
Variable udgifter pr. 500 evaluerede læger  1.068.100 
Årlige faste udgifter  865.200 
I alt  1.933.300 

 
 

11.3.2  Metode 2. Postomdelt med påmindelser  
Variable udgifter pr. 500 evaluerede læger  2.060.823,00 
Årlige faste udgifter  865.200,00 
I alt   2.926.023 

 
 

11.3.3  Metode 3.  Lægeudleveret uden påmindelser  
Variable udgifter pr. 500 evaluerede læger  955.050 
Årlige faste udgifter  770.200 
I alt  1.725.250 

 
 

11.3.4  Metode 4. Postomdelt uden påmindelser  
Variable udgifter pr. 500 evaluerede læger  1.583.010 
Årlige faste udgifter  770.200 
I alt  2.353.210 

 
 

11.4  Konklusion 
Det højere udgiftsniveau ved de postomdelte metoder skyldes først og fremmest portoudgifter. 
 
Hvis valg af metode skulle foretages ud fra et driftsøkonomisk synspunkt foreslås nedenstående 
prioritering: 
 
Metode 3, lægeudleveret uden påmindelser, har de anslåede laveste årlige driftsudgifter på 
1.725.250,00 kr., de variable omkostninger pr. evalueret læge anslås til 1910,10 kr. og de variable 
omkostninger på validt skema anslås til 22,60 kr. 
 
Sorteret på laveste driftsudgifter følger herefter: 
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Metode 1, lægeudleveret med påmindelser. De anslåede årlige driftsudgifter er på 1.933.300,00  kr., 
de variable omkostninger pr. evalueret læge anslås til 2136,20 kr. og de variable omkostninger pr. 
validt skema anslås til 26,94 kr. 
 
Metode 4, postomdelt uden påmindelser. De anslåede årlige driftsudgifter er på 2.353.210,00 kr., de 
variable omkostninger pr. evalueret læge anslås til 3166,02 kr. og de variable omkostninger pr. va-
lidt skema anslås til 41,35 kr. 
 
Metode 2, postomdelt med påmindelser. De anslåede årlige driftsudgifter er på 2.926.023,00,00 kr., 
de variable omkostninger pr. evalueret læge anslås til 4121,65 kr. og de variable omkostninger pr. 
validt skema anslås til 43,71 kr. 
 

11.4.1  Prioriteret liste af metoderne set det økonomisk orienterede perspektiv 
 

5. Metode 3. Lægeudleveret uden påmindelser 
6. Metode 1. Lægeudleveret med påmindelser 
7. Metode 4. Postomdelt uden påmindelser 
8. Metode 2. Postomdelt med påmindelser 
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12 Forslag til metode ved patientevaluering 
De metoder der er afprøvet til indsamling af patientspørgeskemaer og inklusion af læger er: 
 

1. Lægeudleveret med påmindelser  
2. Postomdelt med påmindelser  
3. Lægeudleveret uden påmindelser  
4. Postomdelt uden påmindelser  

 
Ved metode 1 og 3 tilmeldte lægerne sig personligt og deltager uafhængigt af om eventuelle kolle-
ger i samme praksis ønskede at blive evalueret. 
 
Ved metode 2 og 4 tilmeldte lægerne sig personligt, men deltagelse forudsatte at alle læger i samme 
praksis tilmeldte sig.  
 
I de foregående afsnit, 8 - 11, er de afprøvede metoder til indsamling af patientspørgeskemaer og 
inklusion af læger vurderet ud fra 4 tværfagligt anerkendte synsvinkler på kvalitet.   
 

• Den procesorienterede, her hvilke fordele og ulemper er forbundet med logistikken 
• Den produktorienterede, her hvilken indflydelse metodevalget har på at opnå valide evalue-

ringer  
• Den brugerorienterede, her hvilke fordele og ulemper ses der for brugerne, patienter og læ-

ger, ved de anvendte metoder 
• Den økonomiorienterede, her hvad er de økonomiske konsekvenser ved de forskellige meto-

der 
 
For hver synsvinkel er der foretaget en prioritering af de afprøvede metoder. Der foreligger således 
4 prioriterede lister for valg af metode – en for hver synsvinkel.  
 
Valg af den mest hensigtsmæssige metode at gennemføre evalueringerne på kan nu afhænge af, ud 
fra hvilken synsvinkel man anskuer metoden eller ud fra hvilket/hvilke man ønsker at vægte. Vi har 
valgt at anse de fire synsvinkler som ligeværdige og komplementære.  
 
Med et simpelt pointsystem kan der på baggrund af de fire prioriterede lister, opstilles et skema 
hvor metoderne tildeles point fra 1 – 4. Pointfordelingen er foretaget således: 
 
En førsteplads i en synsvinkel giver metoden 1 point, en andenplads giver 2 point, en tredjeplads 
giver 3 point og en fjerdeplads giver 4 point. Hvis to metoder har samme placering tildeles de begge 
samme score således at en delt andenplads giver dem begge 2 point og metoden, der har den efter-
følgende placering, får en fjerdeplads med 4 point. Metodernes point kan herefter summeres og den 
metode, der overalt har været højst placeret på de prioriterede lister, er den metode med færrest po-
int. 
 
Skemaet kommer til at se således ud: 
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Synsvinkel Metode 1 

Læge. m. på. 
Metode 2 
Post. m. på. 

Metode 3 
Læge. u. på. 

Metode 4 
Post. u. på. 

Procesorienteret 4 3 1 2 
Produktorientere 1 2 3 3 
Brugerorienteret 4 2 2 1 
Økonomiorienteret 2 4 1 3 
Sum 11 11 7 9 
 
 
Ud fra denne pointtildeling kan det anbefales at fremtidige patientevalueringer i DanPEP-regi gen-
nemføres efter metode 3, lægeudleveret uden påmindelser. Metoden opnår 7 point med henholdsvis 
2 førstepladser, en andenplads og en tredjeplads. Metode 4, postomdelt uden påmindelser, har imid-
lertid kun 2 point mere. De øvrige metoder, metode 1 og metode 2 får begge 11 point og kan, set i 
lyset af samtlige de undersøgte perspektiver, ikke anbefales. 
 
Det kan selvfølgelig overvejes om det er hensigtsmæssigt at vægte alle perspektiver lige. Set i for-
hold til evalueringsresultaternes validitet og deres anvendelse i forskning kunne en opprioritering af 
produktperspektivet til fordel for metoderne med påmindelser være attraktiv. Herimod kan man 
sige, at DanPEP fremover primært skal medvirke til kvalitetsudvikling i almen praksis og at det 
ikke er sandsynligt at den større validitet vil få praktisk betydning for den enkelte læge. Valg af 
metoderne med påmindelser vil derudover medføre større logistiske udfordringer samt øgede drifts-
udgifter. 
 
Det skal til slut anføres at vi fra undersøgelsen af lægernes evaluering af DanPEP ved, at metode-
valget ikke har betydning for, om lægerne har gennemført eller planlægger at gennemføre foran-
dringer i praksis på baggrund af deres DanPEP-evaluering.  
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13 Forslag til koncept for permanent drift af DanPEP 
DanPEP-sekretariatet placeres i et eksisterende miljø for almen praksis og kvalitetsudvikling, f.eks. 
Praksisenheden i Århus og indgår som en selvstændig enhed i DAK. 
 
Overordnede beslutninger vedr. DanPEP varetages af opdraggiverne i samarbejde sekretariatslede-
ren. Daglig ledelse af sekretariatet varetages af sekretariatslederen. Arbejdsdelen varetages af sekre-
tariatslederen, en hk-medarbejder og timelønnet personale. Programtilretning og –udvikling styres 
af sekretariatet, men udføres af en konsulent. Forskningsopgaver i DanPEP regi varetages af VIP-
konsulenter, f.eks. seniorforskere fra de almenmedicinske forskningsmiljøer. Regnskab og løn føres 
eksternt. 
 
Sekretariatet varetager alle opgaver med at udsende og modtage spørgeskemaer, datafangst samt 
opdatering og vedligehold af databaser. Alle opgaver vedr. information og kommunikation ligger 
ligeledes i sekretariatet og sekretariatet står også for at afholde informationsmøder for læger inden 
evalueringen og feedbackmøder med introduktion til kvalitetsudvikling.  
 
Hvis evalueringerne gennemføres efter metode 3, lægeudlevet uden påmindelser, (se afsnit 3.4.3) 
forventes DanPEP-sekretariatet at have kapacitet til at evaluere 500 læger om året. Den anslåede 
kapacitet forudsætter at informationsmøder, udsendelse og behandling af skemaer samt feedbackak-
tiviteter foregår for 25 læger af gangen.  
 
De forventede årlige driftsudgifter ved det foreslåede koncept beløber sig til 1.725.250 kr. fordelt 
med 955.050 kr. til variable udgifter og 770.200 kr. til faste udgifter ved valg af metode 3. 
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14 www.danpep.dk 
Websitet danpep.dk indeholder p.t. en kort introduktion til DanPEP, DanPEP-protokollen samt kon-
taktoplysninger. DanPEP sekretariatet kunne supplere sine aktiviteter med udvikling og drift af sitet 
for hermed at støtte kommunikationen med og mellem sine interessenter. Dette afsnit handler om 
fremtidens danpep.dk. 
 

14.1  Målgrupper 
Alle har adgang til danpep.dk. Dog kan det kan blive aktuelt at oprette password til fora. De perso-
ner, der forventes at besøge sitet, er praktiserende læger, inkluderede patienter samt personer inden-
for sundhedssektoren og evt. politikere, der har interesse i patientevalueringer.  
 

14.1.1  Primær målgruppe 
Sitets primære målgruppe er praktiserende læger. Lægernes informations- og kommunikationsbe-
hov kan være afhængig af hvor langt de med deres DanPEP-evaluering, derfor kan de placeres i 
følgende undergrupper: 
 
• Læger der overvejer at deltage i DanPEP 
• Læger der p.t. bliver evalueret 
• Læger der er blevet evalueret 
 

14.1.2  Sekundær målgruppe 
Danpep.dk kan som nævnt også få andre besøgende end den primære målgruppe men der vil som 
udgangspunkt ikke være information eller services specielt for dem. 
 

14.2  Mål 

14.2.1  Overordnede mål 
På danpep.dk skal målgruppen kunne finde den største tilgængelige ordnede samling af information, 
dokumenter og referencer vedr. DanPEP, referencer til beslægtede projekter samt referencer til re-
levant litteratur om kvalitetssikring i almen praksis. danpep.dk skal desuden indenfor rammene af 
den valgte teknologi støtte kommunikation mellem projektets interessenter, ligesom det skal være 
muligt at kommunikere med DanPEP-sekretariatet via sitet. 
 

14.2.2  Delmål 
Danpep.dk skal 
 

• indeholde og supplere den information lægerne får fra DanPEP-sekretariatet via breve og 
møder herunder referencer til litteratur og aktiviteter vedr. patientevaluering i almen prak-
sis samt publicerede resultater fra DanPEP-undersøgelsen 
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• støtte kommunikation mellem DanPEPs interessenter. Det er primært mellem lægerne og 
DanPEP-sekretariatet samt lægerne imellem, men det skal også være muligt for andre in-
teressenter at benytte sitets kommunikationsfaciliteter. 

 

14.2.3  Målbare delmål 
Nedenstående mål vedrører trafik på og benyttelse af danpep.dk. Målene skal nås i løbet af første 
års drift. 
 

• Det er målet at 75 % af de deltagende læger kan huske at DanPEP har et website og at 
50 % har besøgt sitet. Som kontrol kan der evt. stilles et ekstra spørgsmål på lægeskema-
et. 

• Det er målet at sitet har min. 20 besøgende fra målgruppen hver måned. Som kontrol kan 
der etableres et afkrydsningsfelt der sender en mail til DanPEP-sekretariatet. 

• Det er målet at DanPEP-sekretariatet modtager ca. 10 mails fra danpep.dk hver måned. 
• Interaktive faciliteter skal benyttes, sker det ikke, skal de udgå. 

 

14.3  Systemteknik og installationer 
Sitet hostes p.t. på SVF-IT, Århus Universitet. Sitet skal kunne opdateres via internettet. Internet-
udbyderen varetager adgang og backup.  
 

14.4  Webteknik og applikationsudvikling 
Det ses som en fordel at anvende et Content Management System (CMS) til udvikling og drift af 
danpep.dk. Hvis DanPEP-sekretariatet etableres i et miljø hvor man allerede har et CMS ville det 
være naturligt at vælge det og evt. etablere danpep.dk som et subsite. Alternativt kunne man vælge 
et produkt fra et veletableret dansk firma, f.eks. Dynamic Web fra Dynamic Systems A/S. 
 

14.5  Økonomi 
Hvis DanPEP-sekretariatet får adgang til allerede etableret CMS forventes det at koste under 10.000 
kr. at starte sitet op. Startudgifterne vil primært være til kurser til den medarbejder, der skal opdate-
re sitet samt til ekstern hjælp med grafik og billeder. Driftsudgifterne forventes at ligge på ca. 
10.000 årligt. Hvis danpep.dk skal startes i et nyt CMS, f.eks. Dynamicweb Light forventes det at 
koste ca. 40.000 at etablere sitet og ca. 10.000 at drive pr. år. Udgifter til et nyt danpep.dk indgår 
ikke i de driftsudgifter, der er anslået i afsnit 13. 
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15 Udvikling af DanPEP-spørgeskemaet 
Som omtalt i afsnit 1.1.1 bygger DanPEP grundlæggende på et spørgeskema med 23 spørgsmål 
udviklet i en europæisk forskergruppe.  
 
Den danske version er oversat fra den engelske version ved at foretage en dobbelt, uafhængig over-
sættelse fra engelsk til dansk og en tilbageoversættelse for at validere oversættelsen. 
 
I forbindelse med DanPEP er det endvidere blevet indført, at patienternes mulighed for at skrive 
kommentarer i skemaet nu også indgår i afrapporteringen til lægerne. 
 

15.1  Psykometrisk analyse 
På basis af det store datamateriale, som er samlet i DanPEP er der udført psykometriske analyser. 
Disse analyser søger med statistiske metoder at efterprøve om de oprindelige fem dimensioner også 
genfindes i patienternes besvarelser (faktoranalyse). Samtidig er det blevet analyseret om de enkelte 
spørgsmål er unikt tilknyttet kun én dimension og ikke to eller flere samtidigt. 
 
De psykometriske analyser er sammenfattet i et manuskriptet og fremsendt til Scandinavian Journal 
of Primary Health Care. Resultaterne tyder på, at der er i alt tre dimensioner mod de originale fem. 
Disse dimensioner omhandler læge-patient-forholdet, den faglige ydelse og adgangen til praksis. I 
alt 15 spørgsmål blev fundet at kunne skelne mellem de tre dimensioner. 
 
Analyserne viste også en stor grad af skævhed i svarene således, at 19-56 % af svarene var meget 
tilfredse. 
 
Samlet viser de psykometriske analyser at der er basis for at videreudvikle spørgeskemaet mht. 
svarkategorier, antallet af spørgsmål samt evt. nye dimensioner og spørgsmål. Udviklingen af nye 
dimensioner og spørgsmål kan fx ske ud fra patienternes kommentarer, som bør gennemgås syste-
matisk. 
 

15.2  EUROPEP II 
I efteråret 2005 blev der indledt et nyt samarbejde i gruppen, der udviklede det første EUROPEP-
skema til patientevaluering. Formålet med det arbejde er: 
 
• Om nødvendigt revidere ordlyden af de enkelte spørgsmål  
• Komme med forslag til manglende spørgsmål 
• Gennemføre en psykometrisk analyse på europæiske data 
• Udfærdige vejledning i scoring af spørgeskemaet 
• Udvikle en protokol for præsentation af resultaterne til lægerne 
 
Fra Danmark deltager Hanne Heje og Peter Vedsted i dette arbejde og per 1.april 2006 har man 
gennemført punkt 1 og 2 og er startet på punkt 3. I øjeblikket er der således forslag til ændringer af 
spørgsmålenes ordlyd, som kan implementeres i den danske version. 
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15.3  Identifikation af nye dimensioner og spørgsmål 
Det danske datamateriale giver unikke muligheder for at identificere mulige dimensioner og 
spørgsmål vha. de kommentarer som patienterne har skrevet i spørgeskemaerne. Ved systematisk at 
gå kommentarerne igennem og tematisere dem, vil det være muligt dels at få uddybet, hvilke temaer 
der ligger bag de besvarelser patienter har givet, dels at identificere nye dimensioner og spørgsmål. 
 
Hanne Heje har via et postdoc-stipendiat fået mulighed for bl.a. at arbejde videre med disse vigtige 
analyser. 
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16 Forskningsresultater fra DanPEP-studiet 
Data fra patienternes evaluering af de deltagende læger har været anvendt til at besvare en række 
forskningsspørgsmål. Dette har resulteret i udarbejdelsen af flere videnskabelige artikler, hvoraf 
fem indgår i Hanne Hejes ph.d.-afhandling. Hovedfundene i de fem artikler skal her kort refereres. 
 

16.1  Betydningen af den anvendte metode til distribution af spørgeske-
maer blandt patienter 

Ved postomdeling af spørgeskemaer til patienter, der for nylig havde konsulteret deres læge, fand-
tes patienternes evalueringer at ligge på et statistisk signifikant lavere niveau (2-3 %) end når læ-
gerne selv havde udleveret spørgeskemaerne til patienterne. De patienter, der besvarede et postom-
delt skema havde en højere gennemsnitsalder og der var flere kvinder sammenlignet med den grup-
pe, der ikke besvarede det tilsendte skema. Sammenlignet med de patienter, der besvarede et læge-
udleveret skema, havde de patienter, der besvarede et postomdelt skema, en højere gennemsnitsal-
der, der var flere mænd, flere patienter havde et lavt skole- og erhvervsuddannelsesniveau, flere 
havde et dårligt selvvurderet helbred og flere angav at lide af en kronisk sygdom. Forskellen i eva-
lueringerne mellem de to grupper forblev uændret ved justering for forskelle i patientkarakteristika. 
 
Ved lægeudlevering opnåede vi en besvarelsesprocent på 77,3, mens den ved postomdeling var 
64,6. Ved begge metoder blev der udsendt påmindelser til de patienter, der ikke primært havde be-
svaret og returneret deres spørgeskema. 
 

16.2  Betydningen af at anvende påmindelser som supplement til læger-
nes udlevering af spørgeskemaer til patienterne 

Denne undersøgelse blev foretaget i et amt, hvor 60 læger blev randomiseret til de to grupper med 
og uden anvendelse af påmindelser.  
 
Der var ikke at forskel på evalueringerne af to grupper af læger, hvoraf den ene gruppe patienter fik 
tilsendt påmindelser såfremt de ikke primært havde besvaret og returneret spørgeskemaet. På trods 
af, at de besvarelser, der var et resultat af de udsendte påmindelser, var statistisk signifikant mere 
kritiske end de primære besvarelser, var der hverken forskel på evalueringerne af de to grupper af 
læger før eller efter inklusion af påmindelses-besvarelserne. De patienter, der besvarede et påmin-
delses-spørgeskema, havde en statistisk signifikant lavere gennemsnitsalder end de primært besva-
rende patienter. 
 
Besvarelsesprocenten i gruppen uden påmindelser var 65,7. I gruppen med påmindelser var den 
primære svarprocent på 71,8. Af de udsendte påmindelser med ledsagende spørgeskema blev 41,7 
% besvaret og returneret, hvilket resulterede i en endelig svarprocent på 83,4.  
 

16.3  Sammenhænge mellem patientkarakteristika og evalueringen 
Sammenhænge mellem patientkøn og evaluering var diskrete men tenderede i retningen af, at 
mandlige patienter var mindre tilfredse med ”den lægefaglige ydelse” og ”information og støtte”, 
mens de var en smule mere tilfredse end kvinderne med ”organisation af ydelsen”. Der var en sti-

 
76 



 

gende tilfredshed med alle aspekter af praksis med stigende patientalder. Der fandtes ingen sam-
menhæng mellem varigheden af patienternes erhvervsuddannelse og tilfredsheden med lægen. 
Der fandtes en positiv sammenhæng mellem lægesøgningsfrekvensen og patienternes evaluering af 
lægen, mens der ikke var nogen sammenhæng med varigheden af patientens tilknytning til lægen. 
Jo dårligere patienternes selvvurderede helbred var, desto lavere var deres vurdering af deres læge, 
mens patienter der angav at lide af en hjertesygdom, lungesygdom, stofskiftesygdom, sykkersyge 
eller cancersygdom, var mere tilfredse med deres læge (bortset fra tilgængeligheden) end patienter, 
der ikke havde en kronisk lidelse. 
 
Alle de angivne sammenhænge er korrigeret for betydningen af øvrige patientkarakteristika. 
 

16.4  Sammenhænge mellem læge- og praksiskarakteristika og evalue-
ringen 

Der var ingen sammenhæng mellem lægernes køn og deres patientevaluering, mens der var en kon-
stant sammenhæng med lægernes alder. Patienterne var mere tilfredse med helt unge praktiserende 
læger (30-39 år), mens der ikke var yderligere sammenhæng med lægealder.  
 
Læger med en ugentlig arbejdstid i praksis på mere en 45 timer blev vurderet bedre end andre læger 
hvad angår ”læge-patient-forholdet”, ”den lægefaglige ydelse” og ”information og støtte”, mens en 
ugentlig arbejdstid på ned til 37 timer var associeret med en bedre vurdering af ”organisation af 
ydelsen”. Der var ingen sammenhæng mellem lægens ugentlige arbejdstid og oplevelsen af tilgæn-
gelighed. 
 
Antallet af tilmeldte patienter pr. læge og antallet af ikke-lægelige ansatte i praksis var negativt as-
socieret med oplevelsen af tilgængelighed, men ikke med de øvrige aspekter af praksis. Oplevelsen 
af tilgængeligheden var langt bedre hos læger i solopraksis end i andre typer af praksis. Den ople-
vede tilgængelighed var dårligst i kompagniskabspraksis – navnlig hvis der var flere kompagnoner, 
end ydernummeret var ”normeret” til.  
 
Alle de angivne sammenhænge er korrigeret for betydningen af kendte sammenhænge med patient-, 
læge- og praksiskarakteristika. 
 

16.5  Lægernes oplevelser og oplevede udbytte af patientevalueringerne 
Med det formål at undersøge lægernes oplevelse og udbytte af patientevalueringerne blev der i for-
året 2005 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt de 597 læger, der på det tidspunkt havde 
gennemført og modtaget resultatet af deres patientevaluering. Spørgeskemaet indeholdt spørgsmål 
til belysning af lægernes holdning til patientevalueringer, deres overvejelser forud for evalueringer-
ne, oplevelsen af evaluerings- og feedbackprocessen, aktiviteter igangsat som følge af evalueringen 
og det oplevede udbytte af projektet. Spørgeskemaerne blev udsendt mellem 3 og 17 måneder efter 
lægernes modtagelse af evalueringsresultaterne. Der blev udsendt påmindelser med nye spørgeske-
maer til læger, der ikke umiddelbart svarede. 
 
Af de 597 udsendte spørgeskemaer blev 474 (79, 4%) besvaret og returneret.  
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16.5.1  Lægernes oplevelse af processen og feedback 
Halvdelen af de evaluerede læger havde inden evalueringen deltaget i et informationsmøde om eva-
lueringerne, og ¾ af alle lægerne havde følt sig velinformeret om projektet forud for evalueringer-
ne. 90 % af de læger, der selv havde uddelt spørgeskemaer til patienterne, fandt, at tidsforbruget 
hertil var passende. Alligevel ville hver fjerde have foretrukket postomdelingsmetoden. Af lægerne 
i postomdelingsgruppen foretrak kun få udleveringsmetoden.  
 
Lidt over halvdelen af lægerne havde gennemført evalueringen sammen med en gruppe af kolleger. 
Det fandt ¾ af dem udbytterigt. Halvdelen af de læger, der ikke havde deltaget som en del af en 
gruppe, mente, at gruppedeltagelse kunne have været en fordel.  
 
Mere end halvdelen af alle lægerne fandt feedback-rapporten svær at omsætte i relation til praksis. 
Dette var uafhængigt af, om de havde deltaget i det opfølgende møde i forbindelse med feedback af 
resultaterne. Feedback af patienternes besvarelse af de åbne spørgsmål virkede derimod befordrende 
for forståelsen af resultaterne. De fleste læger havde diskuteret deres resultater med kolleger eller 
familie – et fåtal med patienterne. Kun få havde ikke diskuteret deres resultater med nogen.  
 

16.5.2  Lægernes oplevede udbytte 
 ¾ af lægerne syntes, at de havde lært noget af deres patientevaluering, som de kunne anvende i 
deres praksis. 61 % havde på det tidspunkt, de besvarede spørgeskemaet, enten gennemført eller 
lagt specifikke planer for aktiviteter eller ændringer i praksis direkte affødt af patientevalueringen – 
hyppigst i relation til praksis’ tilgængelighed og læge-patient-relationen. For 1/3 af lægerne havde 
patientevalueringerne ikke afstedkommet overvejelser om aktiviteter eller ændringer i praksis.  
 
Tilbøjeligheden til at gennemføre ændringer i praksis var størst hos de læger, der havde evaluerin-
ger, der lå under gennemsnittet for det pågældende amt/kommune, og hos de læger, hvis feedback-
rapport var suppleret med patienternes svar på de åbne spørgsmål.  
 
Mere end halvdelen af lægerne havde oplevet et udbytte af patientevalueringerne, der var større end 
forventet. 1/3 havde ændret opfattelse af patientperspektivet på kvaliteten af almen praksis. ¼ af 
lægerne oplevede efter patientevalueringerne en større jobtilfredshed, mens det modsatte var tilfæl-
det for 3 %. 
 
Efter selv at have gennemført en patientevaluering ville 82 % med stor sandsynlighed anbefale en 
kollega at gøre det samme. 75 % ville med stor sandsynlighed gennemføre en ny patientevaluering, 
hvis de fik det tilbudt, hvilket ikke var afhængigt af, om lægernes evaluering var over eller under 
gennemsnittet. 
 

16.6  Rekvirering af manuskripter 
Manuskripter til de videnskabelige artikler, der omhandler de ovenstående forskningsresultater kan 
rekvireres ved henvendelse til praktiserende læge, seniorforsker Hanne Heje (hh@alm.au.dk). Der 
gøres opmærksom på, at der er tale om endnu ikke publicerede arbejder, der derfor endnu ikke vil 
være offentligt tilgængelige. 
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Bilag 1  
Protokol for DanPEP 



 
 
 

DanPEP Protokol 
  
 
 
Baggrund Kvaliteten af sundhedsvæsenet kan anskues fra tre forskellige men 

ligeværdige og indbyrdes afhængige perspektiver - det sundhedsfag-
lige, det sundhedsøkonomiske og patienternes/brugernes. Man kan i 
forbindelse med kvalitetsudvikling vælge at fokusere på et enkelt af 
disse perspektiver; men for at få et samlet billede, er det nødvendigt 
at inddrage dem alle.  
Patientinvolvering og patientvurdering har i de seneste år fået stor 
lægefaglig, forskningsmæssig og politisk opmærksomhed. Man er 
blevet klar over, at patienten udover at have krav på en optimal be-
handling også besidder en vigtig erfaring som bruger af sundheds-
væsenets kerneydelser. Patienten har som den eneste af de involve-
rede i et sygdomsforløb en oplevelse af det samlede forløb samt er-
faringer fra mødet med såvel primær- som sekundærsektor. Patien-
ten bliver derved i stand til at vurdere de enkelte aktører og forhold 
på en unik måde. Patientens oplevelse er subjektiv men af stor be-
tydning for udfaldet af forløbet, idet man ofte vil være i en situation, 
hvor patientens oplevelse påvirker compliance. Derudover skal me-
dindragelse af patienters synspunkter ses som en naturlig følge af et 
ligeværdigt læge-patient-forhold.  
På den baggrund er det besluttet at inddrage patientperspektivet i 
den vurdering af kvaliteten af det danske sundhedsvæsen, der skal 
danne grundlag for en løbende kvalitetsudvikling.  
Organiseringen af den danske primærsektor bevirker, at forholdet 
mellem den enkelte patient og dennes læge i de fleste tilfælde er 
præget af kontinuitet og et vist gensidigt (omend asymmetrisk) kend-
skab. Til trods herfor vil der dog ofte være uoverensstemmelse mel-
lem patientens og lægens oplevelse af behandling, information og 
empati, ligesom de to parter i et vist omfang ikke tillægger de forskel-
lige aspekter af kontakten den samme betydning (1-3). Derfor kan 
patienternes vurdering af den enkelte læge og dennes praksis bidra-
ge med oplysninger om forhold, som lægen ikke tidligere har været 
opmærksom på og i mange tilfælde ikke vil kunne fremskaffe på an-
den måde, end ved at spørge patienterne. Denne viden kan anven-
des til kvalitetsudvikling af den enkelte praksis.  
Anlægges dette perspektiv, står det klart, at kvalitetsudvikling af 
dansk almen praksis må tage udgangpunkt i den enkelte praksis. På 
aggregeret niveau vil oplysninger om brugernes vurdering af primær-
sektoren kunne anvendes i planlægningen og udviklingen af sekto-
rens organisering; men skal den enkelte læge have mulighed for re-
levant kvalitetsudvikling af sin egen praksis, må dette ske på bag-
grund af vurderinger foretaget af praksis’ egne patienter.  
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Formål Formålet med projektet er :  
1. Indførelse af standardmæssig anvendelse af et spørgeskema til 
patienters evaluering af almen praksis samt efterfølgende feedback 
til de praktiserende læger af resultaterne m.h.p.  
2. kvalitetsudvikling af den enkelte deltagende praksis med fokus på 
patienternes oplevelse af den lægefaglige ydelse, læge-patient-
forholdet, information og støtte, tilgængelighed samt organisering af 
ydelser.  
3. Når det samlede antal evaluerede praksis er så stort, at der vil 
kunne ekstraheres generelle oplysninger om dansk almen praksis, 
da at anvende denne viden i forbindelse med fremtidig planlægning 
og organisering af sektoren.  
  

Metode Siden 1993 har man i en europæisk forskergruppe arbejdet med ud-
viklingen af et spørgeskema til patientvurdering af aspekter af arbej-
det i almen praksis. Målet har været at udvikle et velvalideret spør-
geskema til brug blandt voksne patienter. Danske forskere tilknyttet 
Forskningsenheden for Almen Medicin i Århus har deltaget i denne 
arbejdsgruppe. Arbejdet har resulteret i et fælleseuropæisk skema 
indeholdende 23 spørgsmål til belysning af følgende fem aspekter af 
almen praksis: den lægefaglige ydelse, læge-patient-forholdet, in-
formation og støtte, tilgængelighed samt organisering af ydelser (4). 
Spørgeskemaet vil til herværende formål være suppleret med 
spørgsmål vedrørende patientens sociodemografiske karakteristika 
(køn, alder, uddannelsesniveau),  kontakthyppighed til almen praksis 
samt selvvurderede helbred. På et senere tidspunkt vil der til forsk-
ningsformål kunne tilføjes yderligere spørgsmål. Der vil undervejs i 
projektet ske en videreudvikling af skemaet inklusiv en yderligere til-
pasning til særlige danske forhold - dog under hensyntagen til sam-
menligneligheden ved senere gentagelse af undersøgelsen som led i 
monitoreringen af kvalitetsudviklingen.  
Vedrørende de deltagende praksis indhentes oplysninger om den 
enkelte læge (alder, køn, anciennitet i praksis, arbejdstid) og praksis 
(organisation, antal læger, ansat personale, antal tilmeldte patienter, 
beliggenhed by/land, +/- tidsbestilling, engagement i videreuddan-
nelsen).  
Den praktiserende læge udleverer en kuvert indeholdende informati-
on om undersøgelsen samt et spørgeskema og en portofrigjort retur-
kuvert til de første 100 patienter, der kommer til konsultation, og som 
opfylder inklusionskriterierne (se nedenfor). Lægen kan dog vælge at 
stoppe udleveringen efter to uger.  
Der informeres om undersøgelsen ved receptionen og i venteværel-
set (ophængt plakat samt pjecer med patientinformation). Derudover 
informerer lægen kort om undersøgelsen og beder patienten besvare 
spørgeskemaet og herefter sende det til DanPEP-sekretariatet ved 
Forskningsenheden i den vedlagte portofrigjorte kuvert. Skemaerne 
behandles herefter ved hjælp af optisk læsning, og informationerne 
lagres i anonymiseret form i en til formålet oprettet database. Til pa-



 

tienter, der ikke har indsendt besvarelse indenfor to uger, udsendes 
en rykkerskrivelse og et nyt spørgeskema. Med denne procedure er 
der ved tidligere danske undersøgelser opnået svarprocenter på mel-
lem 80 og 90 (5,6)  
Efter analyse af de indsamlede data fra en gruppe af læger udarbej-
des en rapport til hver enkelt læge. Rapporten vil indeholde en opgø-
relse over besvarelser af enkeltspørgsmål og et samlet resultat for 
hvert af de fem aspekter. Den enkelte læges rapport vil endvidere in-
deholde en benchmarking i forhold en gruppe af læger. Den endelige 
udformning af feedback rapporten vil blive fastlagt i løbet af projekt-
perioden.  
Undersøgelsen vil på længere sigt give mulighed for at sammenligne 
den undersøgte gruppe af læger (evt. den enkelte læge) med et gen-
nemsnit af kolleger i den enkelte region - evt. hele landet. Dette for-
drer dog et stort datamateriale.  
Feedback vil på baggrund af erfaringer fra tidligere (7-9) studier ske 
v.h.a. flere sideløbende initiativer. Rapporter vil blive udsendt til hver 
enkelt læge i den undersøgte gruppe. Derudover arrangeres et re-
flekterende møde, hvor resultaterne diskuteres. Her igennem og ved 
praksisbesøg (gensidige og/eller af kolleger udenfor gruppen f.eks. 
en facilitator) vil der blive fokuseret på områder, der med fordel kan 
gøres til genstand for udvikling, ligesom der vil blive udarbejdet stra-
tegier for at etablere forandringer. Der kan blive tale om individuel til-
rettelæggelse af efteruddannelse, hvorfor den lokale efteruddannel-
seskonsulent med fordel vil kunne inddrages i denne fase.  
Den planlagte reflektion samt det videre arbejde efter feedback til 
lægerne på baggrund af ovenstående dokumentation kan med fordel 
ske i grupper, hvorfor det vil være mest optimalt at tilrettelægge 
spørgeskemaundersøgelsen til at gennemføres blandt grupper af 
læger - typisk efteruddannelsesgrupper. I sådanne grupper kender 
lægerne hinanden og er vant til at diskutere faglige emner og prak-
sis.  
M.h.p. at monitorere den blivende effekt af tiltagene og evt. identifice-
re nye udviklingsområder kan praksis efter 2-3 år gentage undersø-
gelsen. Den her beskrevne proces fører praksis gennem alle punk-
terne i kvalitetscirklen (10).  
Der er behov for et betydeligt udviklingsarbejde, inden vi har et opti-
malt instrument, og inden vi kender den mest hensigtsmæssige ad-
ministrationsform samt de begrænsninger, som bør lægges i tolknin-
gen som følge af læge-, praksis- og patientkarakteristika. Disse for-
hold vil blive gjort til genstand for analyse i et særskilt forskningspro-
jekt.  
  

Inklusionskriterier Gruppe 1-sikrede over 18 år, der er tilmeldt praksis.  
Gruppe 2-sikrede over 18 år, der vanligvis søger den aktuelle prak-
sis.  
Tilmeldte forældre til børn, der kommer i konsultationen/besøges.  
  



 

Eksklusionkriterier Passanter (gruppe 1-sikrede, der er tilmeldt en anden læ-
ge/kompagniskab).  
Patienter, der ikke forstår og læser dansk.  
Patienter, der vurderes ikke at have mentale evner til at udfylde 
spørgeskemaet (demente og psykisk udviklingshæmmede).  
Svært syge og terminale patienter ekskluderes kun, såfremt lægen 
skønner, at det ikke vil være etisk forsvarligt, at lade patienten indgå i 
undersøgelsen.  
  

Risiko for bias Undersøgelsens design indebærer en vis risiko for bias, som bør 
drøftes med de deltagende læger forud for undersøgelsens start:  
1. In- og eksklusionskriterierne er ikke fuldstændigt entydige. Desu-
den er det lægen selv, der inkluderer patienterne, hvorfor der i yder-
ste konsekvens kan være risiko for bortfald af utilfredse patienter.  
2. Det kræver disciplin at udlevere skemaerne fortløbende trods 
travlhed. Man kan vælge at lade en sekretær udlevere spørgeske-
maet. Det er dog vist, at lægens engagement er af betydning for be-
svarelsesprocenten (6).  
3. Lægens information om undersøgelsen skal være neutral og skal 
tilstræbes ikke at påvirke indholdet af besvarelsen. Det er erfaringen 
fra pilotstudiet her i landet, at dette typisk kan gøres på under 1 min. 
  

Organisering og fi-
nansiering 

Patientevalueringerne implementeres og gennemføres af DanPEP-
sekretariatet ved Forskningsenheden for Almen Medicin i Århus. 
DanPEP forestår endvidere arbejdet med videreudvikling af det be-
nyttede spørgeskema og metoder i øvrigt.  
DanPEP er ledet af speciallæge i almen medicin Hanne Heje, der 
har ansvaret for implementeringen og videreudviklingen samt formid-
lingen af resultaterne af det tilknyttede videnskabelige arbejde. Der 
er desuden ansat en sekretær i DanPEP. Der vil i et vist omfang bli-
ve ansat studentermedhjælp til pakning, indskanning og arkivering af 
spørgeskemaer.  
Til oprettelsen af DanPEP samt til den videnskabelige del af arbejdet 
hermed er der bevilget i alt 1,7 mio. kr. over en treårig periode fra 
Det Centrale Kvalitetsudviklingsudvalg og Sundhedsministeriet (50% 
fra hver).  
Til selve gennemførelsen af evalueringen af lægerne, er der søgt om 
bevilling fra de amtslige kvalitetsudviklingsudvalg for almen praksis 
(ca. 1200 kr. pr. læge). Undersøgelsen vil udelukkende blive gen-
nemført i amter, der har bevilget midler til formålet. De undersøgte 
praksis holdes herved udgiftsfrie, fraset den tid, der benyttes i forbin-
delse med udlevering af spørgeskemaer.  
Når midler er bevilget i et amt, er det herefter frivilligt for den enkelte 
læge/praksis at deltage i projektet. Vi forventer, at frivillig uhonoreret 
deltagelse med tiden vil resultere i evaluering af størsteparten af 
danske praksis. Ved indførelse af nye ordninger er det tidligere vist, 
at antallet af deltagere over tid vil udvise en s-formet kurve, hvor de 
mest innovative og forandringsvillige praksis påvirker de mindre mo-



 

tiverede praksis til deltagelse (diffusion of innovations) (9). Da det ef-
terfølgende arbejde med implementering af ændringer i praksis som 
følge af undersøgelsen beror på lægernes motivation, synes der ikke 
at være mening i tvungen deltagelse.  
  

Samarbejde med de 
amtslige kvalitetsud-
viklingsudvalg 

Det er det enkelte amtslige kvalitetsudviklingsudvalg, der tager stil-
ling til, hvorvidt læger i det pågældende amt, skal inviteres til at del-
tage i projektet. Forudsætningen herfor er den ovennævnte finansie-
ring. Af hensyn til formidlingen af kontakten mellem praksis og pro-
jektets sekretariat er kvalitetsudviklingsudvalgene endvidere blevet 
bedt om at udpege en praktiserende læge som kontaktperson. 
Feedback arbejdet vil - i det omfang de enkelte amters kvalitetsud-
viklingsudvalg kan afse ressourcer dertil - kunne ske i et samarbejde 
med udvalgene og som et samlet amtsvist initiativ.  
  

Publicering og adgang 
til data 

Forskningsenheden har fri adgang til brug af de indsamlede data til 
forskningsformål. Det drejer sig primært om forskning m.h.p. videre-
udvikling af spørgeskemaet, forhold vedrørende læge-, praksis- og 
patientkarakteristika samt administrationsformer.  
Ingen læge- eller praksishenførbare data vil blive offentliggjort.  
Aggregerede data vil blive gjort tilgængelige for de amtslige kvali-
tetsudviklings- og praksisudvalg.  
Data vil blive formidlet til de evaluerede læger i form af feedbackrap-
porter. Data vil her - delvist i grafisk form - blive fremstillet kompara-
tivt som benchmarking i forhold til gruppen og således, at den enkel-
te læge udelukkende vil være i stand til at identificere egne data.  
  

Forudsætninger En del af projektet hviler på en allerede eksisterende efteruddannel-
sestradition blandt praktiserende læger. Således er der i Danmark 
tradition for såvel individuel som gruppebaseret efteruddannelse, li-
gesom der er tradition for at diskutere egen kliniske adfærd og sam-
menligne med kollegers. De fleste praktiserende læger er organise-
ret i efteruddannelsesgrupper indenfor det enkelte amt, og der er i de 
fleste amter udpeget amtslige efteruddannelseskonsulenter. Forelø-
bige forsøg med facilitatorer herunder praksisbesøg har også været 
lovende.  
Måleinstrumentet - 23 punktsspørgeskemaet - foreligger i en oversat, 
valideret og afprøvet udgave. Skemaet vil kunne anvendes umiddel-
bart men kan undervejs i projektet yderligere udvikles og forbedres - 
dog under hensyntagen til sammenligneligheden ved follow up.  
  

Godkendelser og tilla-
delser 

Den Videnskabsetiske Komité for Århus Amt er underrettet om pro-
jektet men finder, at det ikke falder ind under komitélovens område 
og derfor ikke skal godkendes af den Videnskabsetiske Komité. 
DSAM og P.L.O.s Multipraksisudvalg anbefaler praktiserende læger 
at deltage i projektet, og  Datatilsynet har givet tilladelse til projektets 
gennemførelse med oprettelse af de nødvendige databaser.  
  



 

Evaluering Projektet vil blive evalueret efter den periode, der er bevilget finan-
siering til. Evalueringen vil ske på baggrund af det opnåede omfang 
af implementering af patientevalueringerne på landsplan, brugbarhe-
den af de indsamlede oplysninger i forhold til de videre trin i kvali-
tetsudviklingscirklen samt de deltagende praktiserende lægers ople-
velse af processen og resultaterne (omkostninger kontra udbytte).  
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Bilag 2 
Eksempel på invitation til  

informationsmøde udsendt fra  
DanPEP-sekretariatet 

 



17. oktober 2005 
 
 
 
 
 
 
Kære kollega. 
 
Om kort tid får du en invitation fra Forskningsenheden for Almen Praksis i Århus til at del-
tage i DanPEP-undersøgelsen og dermed gennemføre en patientevaluering af din praksis.  
 
Kvalitetsudviklingsudvalget i Vestsjællands Amt har stillet midler til rådighed, så et antal af 
amtets praktiserende læger kan deltage i projektet. 
 
Derfor inviteres du til  
 
 

Informationsmøde om DanPEP 
Mandag den 7. november kl. 16.30 – 18.30 

på Sorø Storkro 
 
På mødet vil projektleder, speciallæge i almen medicin Hanne Heje fra Forskningsenhe-
den for Almen Praksis i Århus fortælle om patientevalueringsprojektet DanPEP. Du kan 
tilmelde dig mødet på den vedlagte blanket. Send eller fax den til Forskningsenheden for 
Almen praksis i Århus senest den 1. november. 
 
Hvad er DanPEP? 
God kvalitet i almen praksis er mange ting – god faglighed, god økonomi, arbejdsglæde, 
service o.m.a. Men hvordan oplever patienterne praksis? Det kan man undersøge v.h.a. 
patientevalueringer. I DanPEP gennemføres evalueringen som en spørgeskemaundersø-
gelse blandt patienterne og resultatet kan efterfølgende anvendes i kvalitetsudviklingen af 
praksis. Arbejdet hermed må meget gerne foregå i grupper evt. bistået af en efteruddan-
nelsesvejleder og/eller en kvalitetsudviklingskonsulent. Siden 2002 har ca. 700 læger del-
taget i DanPEP.  
 
Det er naturligvis ikke en betingelse for at deltage i undersøgelsen, at man kommer til in-
formationsmødet, men på mødet kan vi diskutere og stille spørgsmål til DanPEP-
undersøgelsen, så alle får et godt grundlag for beslutningen om at deltage. 
 
For at danne bindeled mellem DanPEPs sekretariat og kolleger i amtet vil jeg fungere som 
kontaktperson i Vestsjællands Amt. Jeg kan træffes på e-mail: olsen@dadlnet.dk eller på 
telefon (praksis) 58 85 20 38.  
 

Med venlig hilsen 
 

Jacob Olsen 
Praktiserende læge, Høng. 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Tilmelding 
 

Informationsmøde om DanPEP i Vestsjællands Amt 
 

Mandag den 7. november 
kl. 16.30 – 18.30 
på Sorø Storkro 

 
 
 
 
Jeg vil genre deltage i mødet: 
 
 
Fornavn: _________________________________ 
 
Efternavn: _________________________________ 
 
 
 

Send eller fax tilmeldingen til Forskningsenheden for Almen Praksis 
senest den 1. november. 

 
 
Forskningsenheden for Almen Praksis 
Århus Universitet 
Vennelyst Boulevard 6 
8000 Århus C 
 
Fax: 86 12 47 88 
 
 
 
 
 

 



Bilag 3 
Eksempel på informations-  

og tilmeldingsmateriale til metode 1, 
 lægeudleveret med påmindelser 

 



 
 
 

 
«Navn_» 
«Adr» 
«By» 
 
 
Kære «Navn_» 
 
Vil du kende dine patienters vurdering af din måde at praktisere på? Og kunne du tænke dig at lade 
dine patienters mening få en plads i arbejdet med udviklingen af din praksis? 
 
Sammen med kolleger i Vestsjællands Amt kan du nu deltage i DanPEP. Det er et landsdækkende 
kvalitetsudviklingsprojekt som udgår fra Forskningsenheden for Almen Praksis, Århus Universitet 
og gennemføres i samarbejde med de amtslige kvalitetsudviklingsudvalg. DanPEP står for Danske 
Patienter Evaluerer Almen Praksis. Formålet med projektet er at give praktiserende læger mulighed 
for at inddrage patienternes vurdering i kvalitetsudviklingen af egen praksis. Data fra projektet 
bliver, i anonymiseret form, også brugt til forskningsformål.  
 
Deltagelse i DanPEP er personlig og kan foregå uafhængigt af praksisorganisation og faglige 
grupperinger. For kompagniskaber og samarbejdspraksis er det dog en stor fordel for det 
efterfølgende udviklingsarbejde, at alle lægerne medvirker. Du skal ikke betale for at deltage i 
DanPEP, da udgifter til porto og materialer afholdes af Kvalitetsudviklingsudvalget i Vestsjællands 
Amt. Der er afsat midler til at 40 læger kan deltage. 
 
DanPEP støttes af Sundhedsministeriet og Det Centrale Kvalitets- og Informatikudvalg, et udvalg 
der består af repræsentanter for Sygesikringens Forhandlingsudvalg, Praktiserende Lægers 
Organisation, Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Almen Medicin. 
DanPEP indgår i den del af Det Centrale Kvalitets- og Informatikudvalgs udviklingsarbejde, der har 
fokus på patientperspektivet.  
 
560 læger er allerede blevet evalueret og blandt deres patienter, har der været stor interesse for at 
medvirke. Over 80% af de inkluderede patienter har svaret på spørgeskemaet. 
 
Dataindsamling, feedback og udviklingsarbejde: 
Evalueringen foregår ved en spørgeskemaundersøgelse blandt patienter, der konsulterer praksis i en 
given periode. Lægen udleverer 100 spørgeskemaer til 100 konsekutive patienter, der opfylder nogle 
få kriterier. I forbindelse med udleveringen skriver lægen patienternes navne og adresser på et ark 
med mærkater, som skal sendes til Forskningsenheden. Her bruges mærkaterne til at adressere en 
påmindelse til de patienter, vi ikke hører fra inden 3 – 4 uger. Du får tilsendt alt materiale til 
undersøgelsen sammen med en udførlig vejledning. 
 
Patienterne sender de besvarede skemaer til Forskningsenheden for Almen Praksis, hvor skemaerne 
bliver behandlet. Du får en personlig rapport med dine patienters vurdering, samt aggregerede data 
for de deltagende læger i amtet, så du har mulighed for at sammenligne og perspektivere dit resultat. 
Rapporter med resultaterne af patientevalueringerne i Vestsjællands Amt bliver udsendt primo 2005. 
Alle rapporter udsendes samtidigt af hensyn til sammenligningen med de øvrige deltagende læger i 
amtet. Umiddelbart herefter bliver der holdt et møde, hvor rapporterne gennemgås og de generelle 
resultater og tendenser fra evalueringen præsenteres.  
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For at opnå en blivende effekt af undersøgelsen, er det vigtigt at du diskuterer og bearbejder både 
patienternes vurdering og dine egne tanker og erfaringer sammen med kolleger. Vi vil opfordre til at 
du sætter nogle mål, overkommelige og konkrete, for det efterfølgende udviklingsarbejde i praksis. 
På et senere tidspunkt skulle der gerne blive mulighed for at gentage evalueringen med henblik på at 
måle den blivende effekt af de opfølgende aktiviteter og evt. identificere nye udviklingsområder. 
 
Udviklingsarbejdet foregår lokalt og er ikke en del af DanPEP-projektet. Det er en meget stor fordel 
at bearbejde resultaterne i en fast gruppe. Gruppen kan f.eks. være din 12-mandsforening, 
efteruddannelsesgruppe, balintgruppe eller en anden gruppe, hvor I kender hinanden og er vant til at 
tale om jeres måde at arbejde på. Vi vil opfordre dig til at deltage i DanPEP som del af en gruppe. En 
af gruppens medlemmer skal så udfylde og indsende skemaet ”DanPEP - Meddelelse om gruppe i 
Vestsjællands Amt”. Som medlem af en gruppe, indeholder din rapport også en sammenligning af 
dine data med et gennemsnit for din gruppe. Du kan kun tilmelde dig én gruppe. 
 
Tilmelding: 
Hvis du vil deltage i DanPEP, skal du udfylde den vedlagte blanket ”Tilmelding til DanPEP i 
Vestsjællands Amt”. Send eller fax blanketten og evt. gruppemeddelelse til Forskningsenheden for 
Almen Praksis. Portofrigjort svarkuvert er vedlagt. 
 
• Tilmeldingsfristen er den 21. oktober.   
• Spørgeskemaerne skal udleveres i perioden 1. november til 26. november. Du bestemmer 

selv hvilke dage. 
• Meddelelser om grupper sendes senest den 26. november.  
 
Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte DanPEPs sekretariat på  
tlf. 89 42 60 15 eller e-mail: hh@alm.au.dk  
 
Informationsmøde: 
Vi vil gerne minde dig om informationsmødet mandag den 18. oktober kl. 16.30 – 18.30 
på Amtsgården, Alléen 15 i Sorø, mødelokale 8 og 9. Mødet er arrangeret af praktiserende læge 
Jacob Olsen, der er efter aftale med kvalitetsudviklingsudvalget er kontaktperson for DanPEP i 
Vestsjællands Amt. Vi håber at se dig og glæder os til samarbejdet. 
 
Med venlig hilsen 

  
Hanne Heje 
Projektleder 
Speciallæge i almen medicin 

Frede Olesen 
Forskningsleder 
Professor, dr. med. 

 
Vedlagt: 
• Tilmelding til DanPEP i Vestsjællands Amt 
• Meddelelse om gruppe i Vestsjællands Amt 
• Patientspørgeskema til orientering 
• Portofrigjort svarkuvert 



 
 
 
 
 
 

Tilmelding til DanPEP 
i Vestsjællands Amt 

 
Tilmeldingen er personlig og der skal udfyldes én tilmelding pr. læge. Vikarer og 

amanuenser kan desværre ikke deltage i DanPEP. 
 
 
Fornavn: _________________________________ 
 
Efternavn: _________________________________ 
 
Adresse: _________________________________ 
 
Postnr.:      ______   By:  ______________________ 
 
Fødselsdato og år:  ____________ (som de første 6 cifre i cpr-nummeret. F.eks. 241250) 
 
Ydernr: ___________________            
 
Antal faste læger på ydernummeret i alt: __________ 
 
Telefon: ___________________           Fax:   ___________________ 
 
E-mail: _________________________________ 
                   (Skriv kun e-mail hvis vi kan benytte den til at kontakte dig) 
 
 
 
 
Udleveringstidspunkt: Jeg ønsker at gennemføre evalueringen i perioden 1. november til 
26. november og regner med at udlevere skemaer fra, dato:  _______________________ 
 
 
 
Når du planlægger udleveringen, så husk at det er afgørende for et troværdigt resultat, at 
du udleverer spørgeskemaerne til konsekutive patienter. Samtlige skemaer bør være 
udleveret i løbet af 2 -3 uger. Eventuelle fraværsperioder skal ikke medregnes. 
Deltidsarbejdende læger må dog meget gerne udlevere over længere 
 
 
Sidste frist for tilmelding er den 21. oktober. 
 



 
 

 
 
 
 
 

DanPEP 

Meddelelse om gruppe i Vestsjællands Amt 
 

Hvis I er en gruppe tilmeldte læger, der gerne vil sammenlignes og bearbejde 
resultatet af jeres vurderinger sammen, skal én af jer udfylde denne blanket og sende 
den til Forskningsenheden eller faxe den til 86 12 47 88. 

 
Man kan kun være med i én gruppe. 
 
Marker venligst dit eget navn med en stjerne. (*) 
 
Ydernr. Fornavn Efternavn 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Sidste frist for tilmelding af grupper er den 26. november. 
 
 
 
 

 
 



Bilag 4
Eksempel på informations-  

og tilmeldingsmateriale til metode 4, 
 postomdelt uden påmindelser 



 
 
 

 
«navn» 
«adresse» 
«postnrby» 
 
 
 
 
 
Kære «navn» 
 
Vil du kende dine patienters vurdering af din måde at praktisere på? Og kunne du tænke dig at lade 
dine patienters mening få en plads i arbejdet med udviklingen af din praksis? 
 
Sammen med kolleger i Viborg Amt kan din praksis nu deltage i DanPEP, som er et landsdækkende 
kvalitetsudviklingsprojekt. Projektet udgår fra Forskningsenheden for Almen Praksis, Århus 
Universitet og gennemføres i samarbejde med de amtslige kvalitetsudviklingsudvalg. DanPEP står 
for Danske Patienter Evaluerer Almen Praksis.  
 
Formålet med projektet er at give praktiserende læger mulighed for at inddrage patienternes 
vurdering i kvalitetsudviklingen af egen praksis. Som deltager modtager du en personlig rapport med 
dine patienters vurdering, samt aggregerede data for de deltagende læger i amtet, så du har mulighed 
for at sammenligne og perspektivere dit resultat. Data fra projektet bliver, i anonymiseret form, også 
brugt til forskningsformål.  
 
DanPEP støttes af Sundhedsministeriet og Det Centrale Kvalitets- og Informatikudvalg, et udvalg 
der består af repræsentanter for Sygesikringens Forhandlingsudvalg, Praktiserende Lægers 
Organisation, Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og Dansk Selskab for Almen Medicin. 
DanPEP indgår i den del af Det Centrale Kvalitets- og Informatikudvalgs udviklingsarbejde, der har 
fokus på patientperspektivet.  
 
Praksis skal ikke betale for at deltage i DanPEP, udgifterne til porto og materialer afholdes af 
Kvalitetsudviklingsudvalget i Viborg Amt. 
 
Dataindsamling, rapportering og udviklingsarbejde: 
Indsamling af data til evalueringen sker ved en spørgeskemaundersøgelse blandt praksis’ patienter. 
Denne del af forløbet er du ikke selv involveret i. For hver læge, der deltager i undersøgelsen, leverer 
Sygesikringen navne og adresser på 150 patienter over 18 år, der har konsulteret praksis i en given 
periode. Forskningsenheden sender patienterne et spørgeskema, som de udfylder og returnerer. 
Patienterne skal bl.a. besvare spørgsmål vedr. læge- patientforholdet, de lægefaglige ydelser og 
tilgængeligheden. De får også mulighed for at skrive kommentarer. På spørgeskemaet bliver alle 
patienter bedt om at skrive hvilken læge, i den deltagende praksis, de vurderer. På den måde er der 
ingen tvivl om at evalueringen er personlig og hvem der evalueres. 
 
Sygesikringen registrerer konsultationer på ydernumre. I de praksis hvor flere læger deler 
ydernummer, kan man ikke på forhånd vide hvilken læge på ydernummeret, de udtrukne patienter vil 
vurdere. I kompagniskaber og delepraksis bør alle læger med samme ydernummer derfor være 
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indstillet på at deltage. Ellers vil en del patienter unødigt evaluere læger, der ikke deltager og de 
deltagende læger kan risikere, at der ikke er ret mange besvarelser, der handler om dem.  
 
På Forskningsenheden bliver alle data behandlet og kommentarerne renskrevet. Herefter bliver der 
udarbejdet en personlig rapport til alle deltagerne. Du får din rapport i forbindelse med et møde. Her 
bliver rapporterne gennemgået, de generelle resultater og tendenser fra evalueringen præsenteres og 
der bliver mulighed for at diskuterer og stille spørgsmål til rapporter og resultater. 
 
For at opnå en blivende effekt af undersøgelsen, er det vigtigt at du diskuterer og bearbejder både 
patienternes vurdering og dine egne tanker og erfaringer sammen med kolleger. Det efterfølgende 
arbejde kan ske lokalt i grupper af læger evt. bistået af efteruddannelsesvejlederne eller 
kvalitetsudviklingskonsulenten. I den forbindelse kan det være en stor fordel, at være med i en fast 
gruppe. Gruppen kan f.eks. være din 12-mandsforening, efteruddannelsesgruppe, balintgruppe eller 
en anden gruppe, hvor I kender hinanden og er vant til at tale om jeres måde at arbejde på. Hvis du 
ønsker at deltage i DanPEP som del af en gruppe skal én af gruppens medlemmer udfylde og 
indsende skemaet ”DanPEP - Meddelelse om gruppe i Viborg Amt”. Som medlem af en gruppe, 
indeholder din rapport også en sammenligning af dine data med et gennemsnit for din gruppe. Du 
kan kun tilmelde dig én gruppe. 
 
Protokollen for DanPEP kan ses på www.danpep.dk . I protokollen er der beskrevet en procedure, 
hvor lægen udleverer spørgeskemaer til patienterne. Denne procedure har allerede været brugt i 
andre amter. For at undersøge fordele og ulemper ved forskellige former for indsamling af data, har 
vi valgt at udsende spørgeskemaerne direkte patienterne ved evalueringen af lægerne i Viborg Amt. 
 
Tilmelding: 
Hvis din praksis vil deltage i DanPEP skal du udfylde den vedlagte blanket ”Tilmelding til DanPEP i 
Viborg Amt” samt spørgeskemaet ”DanPEP læge- og praksisoplysninger”. Send blanket, 
spørgeskema og evt. gruppemeddelelse til Forskningsenheden for Almen Praksis. Benyt den 
adresserede portofrigjorte kuvert. 
 
Tilmeldingsfristen er den 4. februar 2005.  
Meddelelser om grupper skal gives senest den 2. maj 2005.  
 
Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte DanPEPs sekretariat på tlf. 
89 42 60 15 eller e-mail: hh@alm.au.dk.  
 
Vi vil også gerne minde dig om informationsmødet mandag den 31. januar 2005, kl. 17– 18.30, 
På Hotel Hilltop i Skive. Du kan stadig nå at tilmelde dig på tlf. 86611767 eller e-mail: lp@lkf-
viborg.dk   
 
 
Vi håber at se dig og glæder os til samarbejdet. 
 

Med venlig hilsen 
 

Hanne Heje, 
Projektleder 
Speciallæge i almen medicin 

Esben Iversen 
Praktiserende læge 
Efteruddannelsesvejleder 

Steen H. Hansen 
Praktiserende læge 
Praksisudvalgsformand  



 
Vedlagt: 
1 blanket ”Tilmelding til DanPEP i Viborg Amt” 
1 spørgeskema ”DanPEP læge- og praksisoplysninger” (vedhæftet tilmeldingen) 
1 blanket ”Meddelelse om gruppe i Viborg Amt” 
1 patientspørgeskema til orientering  
1 portofrigjort svarkuvert 
 



 
 

 
 

Tilmelding til DanPEP 
i Viborg Amt 

 
 

Tilmeldingen er personlig og der skal udfyldes én tilmelding pr. læge. 
Vikarer og amanuenser kan desværre ikke deltage i DanPEP 

 
 
Fornavn: _________________________________ 
 
Efternavn: _________________________________ 
 
Adresse: _________________________________ 
 
Postnr.:      ______   By:  ______________________ 
 
Fødselsdato og år:  ____________ (F.eks. 241250) 
 
Ydernummer:___________________        
 
Antal faste læger på ydernummeret i alt:   ________    
(alle faste læger på ydernummeret bør tilmelde sig) 
 
Telefon: ___________________           Fax:   ___________________ 
 
E-mail: _________________________________ 
                   (Skriv kun e-mail hvis vi kan benytte den til at kontakte dig) 
 
 
 
For hver læge, der tilmelder sig undersøgelsen, leverer Sygesikringen navne og adresser 
på 150 tilfældigt udvalgte patienter over 18 år, der har konsulteret lægens praksis i 
jan./feb. 2005 
    
Husk også at udfylde spørgeskemaet ”DanPEP læge- og praksisoplysninger”. Send 
eller fax tilmelding og spørgeskema til Forskningsenheden.  Svarkuvert er vedlagt. 
 
 
Sidste frist for tilmelding er den 4. februar 2005. 

 
 
 

 



DanPEP
Læge- og praksisoplysninger

DanPEP
Læge- og praksisoplysninger

Side 1

LÆGESTEMPEL MED YDERNUMMER

 Mand  KvindeKøn:

Alder: År

Hvor mange år har du haft egen praksis:

Praksisstørrelse i alt voksne og børn :

År

Din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i praksis (ca.) : Timer

A.

B.

C.

D.

E.

F.

Opfatter du praksis som:

 En bypraksis
 En landpraksis
 En blandet land-/bypraksis

Amt:

Der er også spørgsmål
på bagsiden.

(Understreg dit eget navn, hvis der står flere navne)

Hvor mange år har du haft den nuværende praksis: År

(Gruppe 1 sikrede tilmeldt ydernummeret)

Forbeholdt kodning

Forbeholdt kodning

Udlevering af skemaer påbegyndt:

- -
Dag Måned År

Udlevering af skemaer afsluttet:

- -
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DanPEP
Læge- og praksisoplysninger

Side 2

Underviser du i almen medicin uden for praksis?
(stud.med., yngre læger,  kolleger)

 Ja  Nej

Er der sædvanligvis knyttet studenter, praksisreservelæger eller uddannelsesamuenser til praksis?

 Ja, også i undersøgelsesperioden
 Ja, men ikke i undersøgelsesperioden
 Nej

Er der tidsbestilling til konsultation?

 Ja, udelukkende
 Ja, men også åben konsultation uden tidsbestilling
 Nej, udelukkende åben konsultation

J.

K.

L.

Hvorledes er praksis organiseret?
(Spørgsmålet vedrører faste læger. Se bort fra vikarer, praksisreservelæger og amanuenser)

Personale i praksis, omregnet til fuldtidsstillinger?
(Det samlede personale som benyttes af lægerne anført ved
ved spørgsmål H, ekskl. læger og rengøringshjælp):

,

G.

I.

 Solopraksis. Ydernummeret er normeret til én læge og i praksis arbejder én læge.
 Delepraksis. Ydernummeret er normeret til én læge, men deles af to eller flere læger.
 Gruppepraksis. To eller flere læger i solopraksis der deler praksisfacilliteter.
 Delepraksis i gruppepraksis.
 Kompagniskabspraksis med det antal læger som ydernummeret er normeret til.
 Kompagniskabspraksis med flere læger end ydernummeret er normeret til.
 Kompagniskabspraksis med færre læger end ydernummeret er normeret til.
Andet

Hvor mange faste læger er I om at dele praksisfaciliteter?
(f. eks. reception, personale og venteværelse)

H.

Forbeholdt kodning

Forbeholdt kodning

Hvor mange minutter sætter du af til en almindelig konsultation?
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DanPEP 

Meddelelse om gruppe i Viborg Amt 
 

Hvis I er en gruppe tilmeldte læger, der gerne vil sammenlignes og bearbejde 
resultatet af jeres vurderinger sammen, skal én af jer udfylde denne blanket og sende 
den til Forskningsenheden eller faxe den til 86 12 47 88. 

 
Man kan kun være med i én gruppe. 
 
Marker venligst dit eget navn med en stjerne. (*) 
 
Ydernr. Fornavn Efternavn 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Sidste frist for tilmelding af grupper er den 2. maj 2005. 
 
 
 
 

 
 
 



Bilag 5
Eksempel på følgebrev og  

procedurebeskrivelse for DanPEP, metode 1,  
lægeudleveret med påmindelser 

 



 
 

Århus november 2005 
 

«ID» 
«LbnrFra» - «LbnrTil» 

 
 
 
 
Kære «fornavn» «eftenavn» 
 
Vedlagt findes materialet til den DanPEP-evaluering, som du har valgt at gennemføre i din praksis. 
”DanPEP” står for ”Danske Patienter Evaluerer Almen Praksis”.  
 
Evalueringen sker v.h.a. en spørgeskemaundersøgelse. Du skal udlevere spørgeskemaerne konseku-
tivt til patienter, der opfylder nogle få kriterier. Se mere herom i den vedlagte procedurebeskrivelse. 
Spørgeskemaerne skal udleveres i perioden mellem den 22. november og den 16. december. De be-
svarede skemaer sender patienterne til Forskningsenheden for Almen Praksis. Når spørgeskemaerne 
er behandlet, modtager du en rapport med resultatet af dine patienters vurdering. I rapporten kan du 
også se gennemsnit for de evaluerede læger i amtet. 
 
Det materiale, du har modtaget, er personligt og må ikke udleveres af en anden læge. Løbenumrene 
på spørgeskemaerne er koblet til dit navn. Hvis en anden læge udleverer af dit materiale, bliver flere 
lægers vurderinger blandet sammen, og rapporterne bliver ubrugelige.  
 
Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte DanPEPs sekretariat på 
tlf.: 89426015 eller e-mail: hh@alm.au.dk   
 
Protokollen for DanPEP kan ses på: www.danpep.dk  
 
Vi glæder os til samarbejdet. 
 
Med venlig hilsen 
 
 

            
Hanne Heje      Frede Olesen 
Forskningsstipendiat, projektleder   Praktiserende læge, forskningsleder 
Speciallæge i almen medicin Professor, dr.med. 
 
 
Materialet indeholder: 
 

 1 stk. procedurebeskrivelse ”Procedure for DanPEP-undersøgelsen” 
 1 stk. spørgeskema ”DanPEP - Læge- og praksisoplysninger” 
 1 stk. portofrigjort kuvert  
 100 mærkater med fortrykte løbenumre 
 100 stk. portofrigjorte svarkuverter med patientspørgeskemaer 

Aarhus Universitet  •  Vennelyst Boulevard 6  •  8000 Århus C 
Tlf. 8942 6010  •  Fax 8612 4788  •  fe.aarhus@alm.au.dk  •  www.almen.dk 

 
Forskningsenhederne for Almen Praksis  •  København  •  Århus  •  Odense 



 
 
 

Procedure for DanPEP-undersøgelsen 
 
 

1) Lægen informerer klinikpersonalet om undersøgelsen. Da nogle af spørgsmålene i spørge-
skemaet omfatter praksispersonalet, er det en god idé at tale med dem om evalueringen af 
praksis, før den iværksættes. 
 

2) Lægen inkluderer 100 konsekutive patienter, der ønsker at deltage i undersøgelsen. Pati-
enter, der tilses på sygebesøg, inkluderes på samme måde, som patienter der selv møder op. 
Det er afgørende for undersøgelsens troværdighed, at det er konsekutive patienter, der delta-
ger. Hvis du er fraværende i én eller flere dage i løbet af den tid, hvor skemaerne skal udleve-
res, er dog uden betydning – blot du udleverer konsekutivt de øvrige dage. 
 
Patienter, der inkluderes, skal være over 18 år og tilmeldt praksis, eller gr.2-sikrede der 
primært benytter praksis. Personer, der ledsager et barn, inkluderes såfremt de er tilmeldt prak-
sis. Barnets tilhørsforhold er her uden betydning..  
 
Patienter ekskluderes, hvis de ikke forstår og læser dansk, eller hvis lægen vurderer at de 
ikke har mentale evner til at udfylde spørgeskemaet (demente og psykisk udviklingshæmmede). 
Svært syge patienter ekskluderes kun, såfremt lægen skønner, at det ikke vil være etisk forsvar-
ligt at lade patienten indgå i undersøgelsen. 

 
a) Lægen spørger patienten om vedkommende vil deltage i undersøgelsen. Fortæl kort, at 

der er tale om en undersøgelse af patientens vurdering af lægen og praksis, som kan få be-
tydning for lægens fremtidige måde at arbejde på. Fortæl også at patienten får skemaet som 
én ud af 100 på hinanden følgende patienter, samt at det er vigtigt for lægen, at alle patien-
ter, der ønsker at medvirke, husker at udfylde og indsende skemaet. 
 

b) Lægen skriver patientens navn og adresse på den mærkat, der har samme løbenum-
mer, som spørgeskemaet, der skal udleveres til patienten. Mærkater med påtrykte løbe-
numre findes på de medsendte ark. Løbenummeret står øverst til højre på det andet ark i 
patientens spørgeskema.  
 

c) Lægen fortæller patienten at mærkaten bliver sendt til Forskningsenheden. Hvis vi ikke 
inden ca. 4 uger har fået et skema retur med samme løbenummer, som det på mærkaten, 
bruger vi mærkaten til at adressere et brev med en påmindelse. Vi destruerer de mærkater 
vi ikke skal bruge, fordi vi har fået svar.  
 
Vi beder alle læger være meget omhyggelige med at løbenummeret på mærkaten og ske-
maet stemmer overens – hele proceduren for udsendelse af påmindelser er afhængig heraf. 
 

d) Lægen udleverer én kuvert med et spørgeskema til patienten. Lægen må kun udlevere 
fra sit eget materiale, da løbenumrene på spørgeskemaerne er koblet til lægens navn. Pati-
enten returnerer selv spørgeskemaet til Forskningsenheden. 
 

3) Når alle spørgeskemaer er udleveret, udfylder lægen skemaet ”DanPEP – Læge- og prak-
sisoplysninger”. Dette skema skal bruges til den statistiske behandling af data fra undersøgel-
sen. Send skemaet og arkene med mærkater til Forskningsenheden i den portofrigjorte svarku-
vert. Hvis lægen mod forventning ikke får udleveret alle skemaerne skal de resterende, af hen-
syn til beregning af svarprocenter, returneres til Forskningsenheden 

 
 
 



DanPEP
Læge- og praksisoplysninger

DanPEP
Læge- og praksisoplysninger

Side 1

LÆGESTEMPEL MED YDERNUMMER

 Mand  KvindeKøn:

Alder: År

Hvor mange år har du haft egen praksis:

Praksisstørrelse i alt voksne og børn :

År

Din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i praksis (ca.) : Timer

A.

B.

C.

D.

E.

F.

Opfatter du praksis som:

 En bypraksis
 En landpraksis
 En blandet land-/bypraksis

Amt:

Der er også spørgsmål
på bagsiden.

(Understreg dit eget navn, hvis der står flere navne)

Hvor mange år har du haft den nuværende praksis: År

(Gruppe 1 sikrede tilmeldt ydernummeret)

Forbeholdt kodning

Forbeholdt kodning

Udlevering af skemaer påbegyndt:

- -
Dag Måned År

Udlevering af skemaer afsluttet:

- -
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DanPEP
Læge- og praksisoplysninger

Side 2

Underviser du i almen medicin uden for praksis?
(stud.med., yngre læger,  kolleger)

 Ja  Nej

Er der sædvanligvis knyttet studenter, praksisreservelæger eller uddannelsesamuenser til praksis?

 Ja, også i undersøgelsesperioden
 Ja, men ikke i undersøgelsesperioden
 Nej

Er der tidsbestilling til konsultation?

 Ja, udelukkende
 Ja, men også åben konsultation uden tidsbestilling
 Nej, udelukkende åben konsultation

J.

K.

L.

Hvorledes er praksis organiseret?
(Spørgsmålet vedrører faste læger. Se bort fra vikarer, praksisreservelæger og amanuenser)

Personale i praksis, omregnet til fuldtidsstillinger?
(Det samlede personale som benyttes af lægerne anført ved
ved spørgsmål H, ekskl. læger og rengøringshjælp):

,

G.

I.

 Solopraksis. Ydernummeret er normeret til én læge og i praksis arbejder én læge.
 Delepraksis. Ydernummeret er normeret til én læge, men deles af to eller flere læger.
 Gruppepraksis. To eller flere læger i solopraksis der deler praksisfacilliteter.
 Delepraksis i gruppepraksis.
 Kompagniskabspraksis med det antal læger som ydernummeret er normeret til.
 Kompagniskabspraksis med flere læger end ydernummeret er normeret til.
 Kompagniskabspraksis med færre læger end ydernummeret er normeret til.
Andet

Hvor mange faste læger er I om at dele praksisfaciliteter?
(f. eks. reception, personale og venteværelse)

H.

Forbeholdt kodning

Forbeholdt kodning

Hvor mange minutter sætter du af til en almindelig konsultation?
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Bilag 6
Patientspørgeskema, metode 1,  
lægeudleveret med påmindelser 

 



Tak fordi du vil deltage i DanPEP-undersøgelsen hos din praktiserende læge.

DanPEP står for Danske Patienter Evaluerer Almen Praksis. Det er en landsdækkende
undersøgelse af, hvordan patienterne vurderer deres praktiserende læge. Undersøgelsen
udgår fra Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet og støttes bl.a. af
Sygesikringen, Sundhedsministeriet og de praktiserende lægers organisationer.

Alle læger i amtet er blevet tilbudt at medvirke i undersøgelsen og din læge er blandt dem, der
ønsker at deltage. Lægen bruger resultatet af undersøgelsen til at udvikle og tilrettelægge
arbejdet i sin praksis. Dine svar vil også blive brugt til at danne et samlet billede af, hvordan
danske patienter ser på de praktiserende læger.
 

For at din læge kan få en troværdig vurdering af sit arbejde og sin praksis, er det meget
vigtigt, at alle, der har fået et spørgeskema, husker at besvare det. Send spørgeskemaet til
Forskningsenheden i den kuvert, du fik det udleveret i. Der skal ikke porto på.
 

På Forskningsenheden for Almen Praksis behandles alle de indsendt besvarelser. Derefter får
lægen et samlet resultat af sine patienters svar. Din læge får ingen oplysninger, der kan
henføres til dig og ser ikke de enkelte besvarelser. Bortset fra spørgeskemaets side 7. Her har
du mulighed for at skrive kommentarer om lægen og lægepraksis. Din læge får en udskrift
med alle sine patienters kommentarer. Hvis du ønsker at være anonym, skal du skrive, så
lægen ikke kan genkende dig.

Din læge har skrevet dit navn og din adresse på en mærkat, der er påtrykt det samme
løbenummer som dit spørgeskema. Mærkaten sender lægen til os. Hvis vi ikke om ca. 4 uger
har modtaget et spørgeskema, med samme løbenummer som det, der står på mærkaten,
bruger vi mærkaten til at adressere et brev til dig. I brevet tillader vi os at minde dig om, at vi
endnu ikke har modtaget din besvarelse. Vi destruerer de mærkater, der ikke skal bruges,
fordi vi har fået svar. Ingen oplysninger om navne og adresser bliver gemt.

Med venlig hilsen

       Hanne Heje        Frede Olesen
Projektleder                  Praktiserende læge

           Speciallæge i almen medicin  Professor, dr.med.

 
 

FORSKNINGSENHEDEN FOR ALMEN PRAKSIS I ÅRHUS
Aarhus Universitet, Vennelyst Boulevard 6, 8000 Århus C
Tlf: 89426025

LBNR



Husk at der også er
spørgsmål på bagsiden

Forbeholdt kodning

Side

Sådan udfyldes skemaet.

Tænk tilbage på de seneste tolv måneder, når du besvarer spørgsmålene. Tænk på den læge,
du plejer at benytte. Skulle du i det seneste år have skiftet lægepraksis, beder vi dig tænke på
en læge i den praksis, du benytter nu. Hvis du benytter forskellige læger i den samme
lægepraksis, beder vi dig tænke på den læge, du oftest benytter. Indtryk af din læge fra besøg
sammen med dit barn må gerne påvirke din vurdering, men du skal ikke svare for barnet.

Vi beder dig besvare alle spørgsmålene og kun give ét svar pr. spørgsmål. Sæt kryds i det felt,
som umiddelbart passer bedst med din mening. Krydsene sættes på en skala, hvor 1 er den
dårligste, og 5 er den bedste vurdering. Der står spørgsmål på begge sider af papiret.

Hvis der er et spørgsmål, som du ikke kan besvare, eller som du ikke synes, er relevant for
dig, kan du sætte kryds i feltet "kan ikke svare/ikke relevant".

Kryds sættes således:                Brug venligst sort eller blå kuglepen.

Kryds kan rettes således:          Overstreg hele feltet, og sæt kryds i et andet felt.

1

Jeg vurderer den læge, jeg var hos,

Jeg vurderer IKKE den læge, jeg var

den dag jeg fik spørgeskemaet.......

hos, den dag jeg fik spørgeskemaet,
jeg vurderer en anden læge.........

Fnavn Enavn

(Skriv navnet på den læge du vurderer – skriv kun ét navn)

Hvilken læge vurderer du?
Vær opmærksom på at du kun skal vurdere én læge. Du kan ikke vurdere flere læger eller et
lægehus i denne undersøgelse.

 
Sæt kryds i ét af de to felter herunder, så vi ved, hvilken læge du vurderer
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Hvad er din vurdering af din praktiserende læge i de
seneste 12 måneder med hensyn til...

6. at kunne respektere tavshedspligten?

5. at lytte til dig?

4. at inddrage dig i beslutninger?

3. at gøre det let for dig at fortælle om
dine problemer?

2.

at få dig til at føle, at du havde tid
nok i konsultationen?

1.

Dårlig

1 2 3

Acceptabel

4 5

Frem-
ragende

Kan ikke
svare/ikke
relevant

at interessere sig for dig som person?

2. Hvad er din vurdering af din praktiserende læge i de
seneste 12 måneder med hensyn til...

7. at lindre dine symptomer hurtigt?

8. at lindre dine symptomer, så du kan
udføre dine normale aktiviteter?

11.
at tilbyde forebyggende undersøgelser,
f.eks. screening, helbreds-
undersøgelser og vaccinationer?

10. at undersøge dig?

9. at være grundig og omhyggelig?

Dårlig

1 2 3

Acceptabel

4 5

Frem-
ragende

Kan ikke
svare/ikke
relevant

1.

2Side
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3. Hvad er din vurdering af din praktiserende læge i de
seneste 12 måneder med hensyn til...

4. Hvad er din vurdering af din praktiserende læge i de
seneste 12 måneder med hensyn til...

15. at få dig til at følge hendes/hans råd?

14. at håndtere følelsesmæssige konse-
kvenser af dine helbredsproblemer?

13. at tale med dig om dit helbred, så du
synes, du ved tilstrækkeligt?

12. at forklare formålet med undersøgelser
og behandlinger?

Dårlig

1 2

Acceptabel

3 4 5

Frem-
ragende

Kan ikke
svare/ikke
relevant

17. at forberede dig på, hvad du kunne
forvente af speciallæge eller hospital?

16. at kunne huske, hvad der tidligere er
blevet sagt og gjort?

Dårlig

1 2 3

Acceptabel

4 5

Frem-
ragende

Kan ikke
svare/ikke
relevant

Husk at der også er
spørgsmål på bagsiden

3Side
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5. Hvad er din vurdering af din lægepraksis i de seneste
12 måneder med hensyn til...

6.

23. at yde hurtig hjælp ved presserende
sygdom?

22. ventetiden i venteværelset?

21. at komme til at tale med lægen i
telefonen?

20. at få kontakt med lægepraksis i
telefonen?

19. at få en tid hos lægen, som passede
dig?

18. det ikke-lægelige personales
hjælpsomhed?

Dårlig

1 2 3

Acceptabel

4 5

Frem-
ragende

Kan ikke
svare/ikke
relevant

25. Jeg har ingen grund til at overveje at
skifte læge.

24. Jeg kan varmt anbefale lægen til mine
venner.

Helt
uenig

1 2 3

Hverken enig
eller uenig

4 5

Helt
enig

Kan ikke
svare/ikke
relevant

4Side
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7. Formålet med spørgsmålene i denne del af spørgeskemaet er at finde ud af, om bestemte
grupper af deltagere i undersøgelsen vurderer deres læge på en bestemt måde. Grupperne
kan f.eks. være mænd, ældre eller deltagere med en langvarig sygdom.

1. Er du kvinde eller mand?

1 9 4 0Du skal kun skrive årstallet, f.eks.Hvilket år er du født?2.

Husk at der også er
spørgsmål på bagsiden

 Kvinde  Mand

Hvor lang en erhvervsuddannelse har du gennemført?

Hvilken skoleuddannelse har du gennemført? (Sæt kun ét kryds)

(Sæt kun ét kryds)3.b

3.a

 8 års skolegang eller derunder

 9 eller 10 års skolegang, herunder mellemskole-, real- og præliminæreksamen

 Gymnasial uddannelse, f.eks. studentereksamen, HH, HF, HHX, HTX

 Ingen af ovenstående, men derimod
(EFG og HG samt uddannelse fra fagskoler eller videregående uddannelsesinstitutioner
er erhvervsuddannelser og hører til næste spørgsmål.)

En erhvervsuddannelse skal være afsluttet med en godkendt prøve, et svendebrev eller en
eksamen. Du skal oplyse uddannelsens normale varighed.
Hvis du har gennemført flere uddannelser, skal du kun oplyse varigheden af den længste.

 Ingen erhvervsuddannelse

 Under uddannelse

 En uddannelse på mindre end 2 år

 En uddannelse på mellem 2 og 4 år

 En uddannelse på 5 år eller derover

 Ingen af ovenstående, men derimod
(F.eks. hvis du har taget din uddannelse på deltid)

4½ år

5Side
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0 4Hvis det f.eks. er 4 gange, skriv

4a. Hvor ofte har du, inden for de seneste 12 måneder, været hos eller haft besøg af en
alment praktiserende læge på grund af dit eget helbred?
Hvis du har været hos lægen med et barn eller ledsaget en voksen, skal besøget ikke tælles
med. Vagtlægebesøg skal ikke tælles med.

5. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt?

6. Har du en kronisk sygdom eller en alvorlig lidelse, som har varet mere end 3 måneder?

Forbeholdt
kodning

 fremragende
 vældig godt
 godt
 mindre godt
 dårligt

 ja
 nej

4b.

 Under 1 år
 Over 1 år Skriv venligst cirka hvor mange år

0 7Hvis det f.eks. er 7 år, skriv

Hvor længe har du benyttet den læge, du vurderer?

6Side
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Vestsjællands Amt

Hvis du har kommentarer om din læge og lægepraksis, håber vi, at du vil tage dig tid til at
besvare de næste spørgsmål. Din læge vil sætte stor pris på at vide, både hvad du synes
er godt og hvad du synes kan blive bedre.

Din læge får en udskrift med alle sine patienters kommentarer. Hvis du ønsker at være
anonym, skal du skrive, så lægen ikke kan genkende dig.

Skriv gerne videre på bagsiden.

7.a

Tak for hjælpen
Dine svar vil hjælpe med at udvikle bedre behandling og omsorg til dig og andre.

Hvad synes du er godt ved din praktiserende læge/lægepraksis?

Hvad synes du, din læge/lægepraksis kunne gøre anderledes eller bedre?

Har du eventuelt yderligere kommentarer?

7.b

7.c

7.d Har du kommentarer til dette spørgeskema eller DanPEP undersøgelsen?

Side 7

Forbeholdt kodning

25156



Bilag 7
Del af patientspørgeskema,  

siderne med vejledning og lægevalg,  
metode 3, postomdelt uden påmindelser 

 



    pfornavn pefternavn
    Adresse
    Postnr_by

Kære pfornavn pefternavn

Hvordan ser du på din praktiserende læge? Det vil din læge meget gerne vide og håber derfor, at
du vil besvare dette spørgeskema og sende det til DanPEP.

DanPEP står for Danske Patienter Evaluerer Almen Praksis. Det er en landsdækkende under-
søgelse af, hvordan patienter vurderer deres praktiserende læge. Undersøgelsen udgår fra
Forskningsenheden for Almen Praksis, Århus Universitet og støttes bl.a. af Sundhedsministeriet.

I Viborg Amt bliver DanPEP-undersøgelsen netop nu gennemført hos ca. 70 læger og deres
patienter. Alle læger i amtet er blevet tilbudt at medvirke i undersøgelsen, og din læge er blandt
dem, der ønsker at deltage. Lægen bruger resultatet af undersøgelsen til at udvikle og
tilrettelægge arbejdet i sin praksis. Dine svar vil også blive brugt til at danne et samlet billede af,
hvordan danske patienter ser på de praktiserende læger.

Forskningsenheden har fået dit navn fra Sygesikringen i Viborg Amt. Her er du, sammen med de
øvrige deltagere, blevet tilfældigt udtrukket blandt personer, der har haft kontakt med deres
lægepraksis i år. Din læge ved ikke, hvem der er blevet udtrukket til at deltage.

På Forskningsenheden for Almen Praksis bliver alle de indsendte besvarelser behandlet. Derefter
får lægen et samlet resultat af sine patienters svar. Din læge ser ikke de enkelte besvarelser og
får ingen oplysninger, der kan henføres til dig. Bortset fra spørgeskemaets side 7. Her har du
mulighed for at skrive kommentarer om din læge og lægepraksis. Din læge får en udskrift med alle
sine patienters kommentarer. Hvis du ønsker at være anonym, skal du skrive, så lægen ikke kan
genkende dig. Din læge vil sætte stor pris på at vide, både hvad du synes er godt, og hvad du
synes kan blive bedre.

For at din læge kan få en troværdig vurdering at sit arbejde, er det af stor betydning, at så mange
som muligt besvarer og indsender spørgeskemaet. Send spørgeskemaet i den vedlagte
adresserede kuvert. Der skal ikke porto på.

Hvis du ikke ønsker at besvare skemaet, beder vi dig sende det ubesvaret retur. Skriv gerne på
forsiden, hvorfor du ikke har svaret. På den måde får vi et indtryk af interessen for undersøgelsen.

Med venlig hilsen og mange tak for hjælpen

       Hanne Heje        Frede Olesen
Projektleder                  Praktiserende læge

           Speciallæge i almen medicin  Professor, dr.med.

 
 

FORSKNINGSENHEDEN FOR ALMEN PRAKSIS I ÅRHUS
Aarhus Universitet, Vennelyst Boulevard 6, 8000 Århus C
Tlf: 89426025
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Sådan udfyldes skemaet.

Tænk tilbage på de seneste tolv måneder, når du besvarer spørgsmålene. Tænk på den læge,
du plejer at benytte. Skulle du i det seneste år have skiftet lægepraksis, beder vi dig tænke på
en læge i den praksis, du benytter nu. Hvis du benytter forskellige læger i den samme
lægepraksis, beder vi dig tænke på den læge, du oftest benytter. Indtryk af din læge fra besøg
sammen med dit barn må gerne påvirke din vurdering, men du skal ikke svare for barnet.

Vi beder dig besvare alle spørgsmålene og kun give ét svar pr. spørgsmål. Sæt kryds i det felt,
som umiddelbart passer bedst med din mening. Krydsene sættes på en skala, hvor 1 er den
dårligste, og 5 er den bedste vurdering. Hvis der er et spørgsmål, som du ikke kan besvare,
kan du sætte kryds i feltet "kan ikke svare/ikke relevant".

Kryds sættes således:                Brug venligst sort eller blå kuglepen.

Kryds kan rettes således:          Overstreg hele feltet, og sæt kryds i et andet felt.

Der er også
spørgsmål på bagsiden

Forbeholdt kodning

Side

Ydernummer

1

Herunder står hvilke faste læger, der er i din lægepraksis. Sæt et kryds i feltet ud for den læge,
du vurderer. Vær opmærksom på, at du kun skal vurdere én læge. Hvis du sætter kryds ved flere
læger, kan vi desværre ikke bruge dine svar. Sæt også kryds, selvom der kun er én læge i din
lægepraksis.

(Sæt ét kryds)

Hvis den læge, du oftest benytter, ikke står herover, skal du ikke besvare skemaet. Sæt blot et
kryds ud for "En anden læge" og send skemaet retur i svarkuverten.

En anden læge

laegefnavn1 laegeenavn1

laegefnavn2 laegeenavn2

laegefnavn3 laegeenavn3

laegefnavn4 laegeenavn4

laegefnavn5 laegeenavn5

laegefnavn6 laegeenavn6

laegefnavn7 laegeenavn7
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DanPEP
Læge- og praksisoplysninger

DanPEP
Læge- og praksisoplysninger

Side 1

LÆGESTEMPEL MED YDERNUMMER

 Mand  KvindeKøn:

Alder: År

Hvor mange år har du haft egen praksis:

Praksisstørrelse i alt voksne og børn :

År

Din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i praksis (ca.) : Timer

A.

B.

C.

D.

E.

F.

Opfatter du praksis som:

 En bypraksis
 En landpraksis
 En blandet land-/bypraksis

Amt:

Der er også spørgsmål
på bagsiden.

(Understreg dit eget navn, hvis der står flere navne)

Hvor mange år har du haft den nuværende praksis: År

(Gruppe 1 sikrede tilmeldt ydernummeret)

Forbeholdt kodning

Forbeholdt kodning

Udlevering af skemaer påbegyndt:

- -
Dag Måned År

Udlevering af skemaer afsluttet:

- -
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DanPEP
Læge- og praksisoplysninger

Side 2

Underviser du i almen medicin uden for praksis?
(stud.med., yngre læger,  kolleger)

 Ja  Nej

Er der sædvanligvis knyttet studenter, praksisreservelæger eller uddannelsesamuenser til praksis?

 Ja, også i undersøgelsesperioden
 Ja, men ikke i undersøgelsesperioden
 Nej

Er der tidsbestilling til konsultation?

 Ja, udelukkende
 Ja, men også åben konsultation uden tidsbestilling
 Nej, udelukkende åben konsultation

J.

K.

L.

Hvorledes er praksis organiseret?
(Spørgsmålet vedrører faste læger. Se bort fra vikarer, praksisreservelæger og amanuenser)

Personale i praksis, omregnet til fuldtidsstillinger?
(Det samlede personale som benyttes af lægerne anført ved
ved spørgsmål H, ekskl. læger og rengøringshjælp):

,

G.

I.

 Solopraksis. Ydernummeret er normeret til én læge og i praksis arbejder én læge.
 Delepraksis. Ydernummeret er normeret til én læge, men deles af to eller flere læger.
 Gruppepraksis. To eller flere læger i solopraksis der deler praksisfacilliteter.
 Delepraksis i gruppepraksis.
 Kompagniskabspraksis med det antal læger som ydernummeret er normeret til.
 Kompagniskabspraksis med flere læger end ydernummeret er normeret til.
 Kompagniskabspraksis med færre læger end ydernummeret er normeret til.
Andet

Hvor mange faste læger er I om at dele praksisfaciliteter?
(f. eks. reception, personale og venteværelse)

H.

Forbeholdt kodning

Forbeholdt kodning

Hvor mange minutter sætter du af til en almindelig konsultation?
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1 Oplysninger om materialet 
 
Dette er rapporten, som er udarbejdet på baggrund af DanPEP-evalueringen af dig og din 
praksis. 
 
Spørgeskemaerne blev uddelt i perioden 5. december 2005 - 13. december 2005. Du 
modtog 100 spørgeskemaer og sendte 0 skemaer retur, så det antages at du har udleve-
ret 100 skemaer. Patienterne blev bedt om at tænke tilbage på de seneste 12 måneder, 
når de besvarede spørgsmålene.  
 
Af de patienter du udleverede til, har 81 reageret på skemaet. Det er ikke sikkert, at alle 
patienter har tænkt på den læge, der udleverede skemaet, når de besvarede spørgsmåle-
ne. De kan f.eks. have tænkt på en kompagnon eller en anden læge på samme adresse. 
Om dig er der 74 brugbare besvarelser, og det er dem, der er grundlaget for denne rap-
port. Patienterne, der har indsendt de 74 besvarelser, kaldes herefter dine respondenter. 
 
Du har valgt at deltage i DanPEP som medlem af en gruppe, og din rapport indeholder da-
ta, der giver dig mulighed for at sammenligne din evaluering med resultatet for hele grup-
pen. Der er 2 læger i gruppen. Du kan se en liste over medlemmerne i appendiks 3. 
 
Ligeledes finder du også resultatet for lægerne i dit amt, hvor der p.t. er evalueret 70 læ-
ger.  
 
 
 

  
Udleveringsperiode: 5. december 2005 - 13. december 2005 
Skemaer udleveret: 100 
Respondenter: 73 
Læger i gruppen: 8 
Evaluerede læger i amtet: 45 
Respondenter i amtet: 4111 
Respondenter i gennemsnit for de 
evaluerede læger i amtet: 

75 
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2 Svarfordeling 
 
DanPEPs spørgeskema til patienterne er inddelt i sektioner. I sektion 1 til 6 er der 25 
spørgsmål, der alle vedrører patientens vurdering af lægen og praksis.  
 
Inden for hvert spørgsmål er der 6 svarkategorier. Patienten kan give sin vurdering på en 
skala fra 1 til 5, hvor 1 er den dårligste og 5 den bedste vurdering. Kategori 1 har fået 
mærkatet ”Dårlig”. Kategori 3 har fået mærkatet ”Acceptabel” og kategori 5 har fået mær-
katet ”Fremragende” Kategori 2 og 4 har ingen mærkater. Desuden kan patienten svare i 
kategori 6 der har mærkatet ”Kan ikke svare/ikke relevant”.  
 
For hvert spørgsmål, er der er foretaget en optælling af, hvordan dine respondenters svar 
er fordelt i hver af de 6 svarkategorier. Optællinger alene på antal er dog sjældent interes-
sante i sig selv. Derfor er fordelingen opgjort som procentandele i forhold til det samlede 
antal gyldige besvarelser af spørgsmålet.  
 
Selvom der er 74 besvarelser, der handler om dig, er det ikke sikkert at alle dine respon-
denter har besvaret alle spørgsmål. De kan også have afgivet ubrugelige svar, f.eks. ved 
at sætte kryds to svarkategorier.  Antallet af gyldige svar på hvert enkelt spørgsmål står til 
højre under ”Antal svar”. 
 
For at du kan få et indtryk af, hvordan dine patienters svar er fordelt i forhold til andre læ-
gers, indeholder tabellen også fordelingen af samtlige gyldige svar, der er afgivet om læ-
gerne i dit amt.  
 
Ud for rækkerne markeret med L (Lægen) kan du se fordelingen af gyldige svar, der er af-
givet om dig.  
 
Ud for rækkerne markeret med G (Gruppen) kan du se fordelingen af gyldige svar, der er 
afgivet om din gruppe.  
 
Ud for rækkerne markeret med A (Amtet) kan du se fordelingen af gyldige svar, der er af-
givet om lægerne i dit amt.  
 
 
Positive svar/Benchmark 
Den sidste kolonne i tabellen kaldes ”Positive svar/Benchmark”. Vi har valgt at betragte 
svar, der er faldet i kategorierne 4 (bedre end acceptabel) eller 5 (fremragende) som posi-
tive. I kolonnen kan du se, hvor mange procent de positive svar, udgør af de svar, der er 
faldet i kategorierne fra 1 – 5 (”Dårlig” til ”Fremragende”).  
 
Når andelen af positive svar, kun er beregnet ud fra de svar, der er faldet i kategorierne fra 
”Dårlig” til ”Fremragende” skyldes det, at erfaringen har vist at enkelte af spørgsmålene får 
mange svar i kategorien ”Kan ikke svare/ikke relevant” Hvis svar i denne kategori så tælles 
når procentandelen af positive respondenter skal findes, kan det give indtryk af forholdsvis 
få positive besvarelser af netop disse spørgsmål. 
 
I rækken med amtets data står der to tal. Det første tal viser andelen af positive respon-
denter i amtet.  Værdien til højre for ”/” er et benchmark. Vi har valgt 90%-percentilen som 
benchmark.  
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Et benchmark er et positionsmål. Det findes her ved, for hvert spørgsmål at placere de tal, 
der angiver de enkelte lægernes procentandele af positive respondenter i rækkefølge efter 
størrelse. Derefter findes det tal, der skiller de højeste ti procent af tallene fra resten. Hvis 
benchmarket f.eks. er 77,5 betyder det, at 90 % af de evaluerede læger har færre end 
77,5%  positive respondenter og 10 % har flere end 77,5% positive respondenter.  Bench-
market kan bruges til illustration af et evt. udviklingspotentiale.  I appendiks 2 findes en 
mere fyldestgørende forklaring på hvordan benchmarket er beregnet. 
 
Lidt om tolkning 
Selvom spørgeskemaet er valideret, er det at skulle sætte et kryds som svar på et 
spørgsmål en forenkling af patientens budskab til dig. Spørg dig selv, hvad det kunne væ-
re, der fik patienterne til at svare, som de gjorde. Diskuter det med dine kolleger eller 
spørg patienterne!  
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2.1 Sektion 1. Læge-patient forholdet. 
 
Alle spørgsmål indledes med sætningen:  
Hvad er din vurdering af din praktiserende læge og/eller lægepraksis i de seneste 12 
måneder med hensyn til…… 
 

1 – 6: Læge patientfor-
holdet  

D
år

lig
 

%
 

%
 

A
cc

ep
ta

be
l 

%
 

%
 

Fr
em

ra
ge

nd
e 

%
 

K
.i.

s.
 / 

i.r
.* 

%
 

A
nt

al
 s

va
r 

Po
si

tiv
e 

sv
ar

/ 
B

en
ch

m
ar

k 
%

 

L 1,5 7,4 14,7 36,8 39,7 0,0 68 76,5 

G 2,3 2,3 17,3 31,3 46,3 0,6 531 77,6 
1. - at få dig til at føle at 

du havde tid nok i 
konsultationen? 

A 1,1 2,4 15,8 32,3 48,1 0,3 4100 80,4/89,4

L 0,0 1,5 10,8 27,7 60,0 0,0 65 87,7 

G 0,9 1,7 16,8 27,5 51,9 1,1 530 79,4 
2. - at interessere sig for 

dig som person 
A 0,7 1,8 14,7 31,6 50,5 0,6 4099 82,1/92,6

L 0,0 0,0 18,4 32,9 47,4 1,3 76 80,3 

G 0,4 1,9 14,0 29,2 53,2 1,3 530 82,5 
3. - at gøre det let for dig 

at fortælle om dine 
problemer? 

A 0,9 1,9 15,0 31,1 50,2 1,0 4096 81,3/90,5

L 4,8 3,2 21,0 37,1 19,4 14,5 62 56,5 

G 0,8 2,1 15,4 34,5 41,0 6,3 527 75,5 
4. - at inddrage dig i be-

slutninger? 
A 0,7 2,1 16,7 32,6 43,4 4,5 4075 76,0/85,4

L 1,4 1,4 19,4 33,3 43,1 1,4 72 76,4 

G 0,2 1,7 11,7 28,7 57,0 0,8 530 85,7 5. - at lytte til dig? 

A 0,5 1,9 11,8 29,5 56,0 0,3 4102 85,5/92,6

L 0,0 0,0 4,3 11,7 78,7 5,3 94 90,4 

G 0,0 0,0 5,5 12,8 54,7 27,0 525 67,4 
6. - at kunne respektere 

tavshedspligten? 

A 0,0 0,2 4,9 15,7 59,3 19,8 4066 75,0/85,1
  

Figur 1. Svarfordeling på spørgsmål 1 – 6. 
L = Lægen, G = Gruppen, A = Amtet 
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2.2 Sektion 2. Lægefaglige ydelser 
 

Alle spørgsmål indledes med sætningen:  
Hvad er din vurdering af din praktiserende læge og/eller lægepraksis i de seneste 12 
måneder med hensyn til…… 
 
 

7 – 11: Lægefaglige 
ydelser 
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L 0,0 0,0 17,7 26,6 45,6 10,1 79 72,2 

G 2,1 2,8 21,4 31,8 28,5 13,4 529 60,3 
7. - at lindre dine symp-

tomer hurtigt? 

A 1,3 2,6 18,6 32,7 35,2 9,5 4076 67,9/80,0 

L 0,0 1,3 16,5 32,9 39,2 10,1 79 72,2 

G 1,9 2,3 20,6 30,7 27,2 17,3 525 57,9 

8. - at lindre dine symp-
tomer så du kan udfø-
re dine normale akti-
viteter? 

A 1,2 2,7 17,2 32,4 33,4 13,1 4060 65,8/76,5 

L 0,0 1,2 12,2 28,0 57,3 1,2 82 85,4 

G 0,8 3,0 14,7 28,4 50,7 2,5 529 79,0 
9. – at være grundig og 

omhyggelig? 

A 0,6 2,3 13,6 28,3 54,1 1,1 4088 82,4/91,0 

L 0,0 0,0 9,8 29,3 58,5 2,4 82 87,8 

G 1,0 2,5 17,1 30,4 45,2 3,8 526 75,7 10. – at undersøge dig? 

A 0,6 2,3 15,1 30,2 49,1 2,6 4083 79,4/88,1 

L 3,5 3,5 8,8 14,0 35,1 35,1 57 49,1 

G 2,9 4,8 11,3 25,0 28,6 27,5 524 53,6 

11. - at tilbyde forebyg-
gende undersøgelser 
f. eks. screening, hel-
bredsmæssige un-
dersøgelser, vaccina-
tioner? A 2,3 4,0 13,1 22,4 39,0/ 19,3 4070 61,4/73,7 

 
Figur 2. Svarfordeling på spørgsmål 7 - 11. 

L = Lægen, G = Gruppen, A = Amtet 
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2.3 Sektion 3. Information og støtte 
 
Alle spørgsmål indledes med sætningen:  
Hvad er din vurdering af din praktiserende læge og/eller lægepraksis i de seneste 12 
måneder med hensyn til…… 
  

12 – 15: Information og 
støtte  
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L 1,2 0,0 12,2 39,0 41,5 6,1 82 80,5 

G 0,0 2,1 16,8 32,8 40,4 7,9 530 73,2 
12. - at forklare formålet 

med undersøgelser 
og behandlinger? 

A 0,4 1,6 15,6 32,9 44,5 5,0 4098 77,4/87,2 

L 0,0 1,2 10,7 29,8 58,3 0,0 84 88,1 

G 0,8 2,5 18,5 32,6 40,9 4,7 530 73,6 
13. – tale med dig om dit 

helbred, så du synes 
du ved tilstrækkeligt? 

A 1,0 2,9 17,2 31,9 43,2 3,9 4101 75,1/85,1 

L 1,4 4,3 13,0 23,2 43,5 14,5 69 66,7 

G 1,1 2,8 13,3 23,3 38,1 21,3 527 61,5 

14. - at håndtere følel-
sesmæssige konse-
kvenser af dine hel-
bredsproblemer? 

A 1,1 3,6 15,1 24,9 35,5 19,8 4082 60,5/70,2 

L 0,0 1,2 17,6 28,2 43,5 9,4 85 71,8 

G 0,2 1,7 17,2 36,0 36,7 8,1 528 72,7 
15. - at få dig til at følge 

hendes/hans råd? 

A 0,3 1,8 16,9 34,0 40,2 6,8 4089 74,2/82,4 

 
Figur 3. Fordeling af besvarelserne på spørgsmål 12 – 15. 

L = Lægen, G = Gruppen, A = Amtet 
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2.4 Sektion 4. Organisation af ydelsen 
 
Alle spørgsmål indledes med sætningen:  
Hvad er din vurdering af din praktiserende læge og/eller lægepraksis i de seneste 12 
måneder med hensyn til…… 
 

16 – 17: Organisation 
af ydelsen 
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L 1,3 1,3 17,9 35,9 37,2 6,4 78 73,1 

G 0,6 2,6 17,7 29,8 39,6 9,6 530 69,4 
16. - at kunne huske 

hvad der tidligere er 
blevet sagt og gjort? 

A 1,1 3,1 20,6 29,5 39,4 6,3 4100 68,9/76,9 

L 0,0 2,6 19,2 28,2 23,1 26,9 78 51,3 

G 1,3 2,5 12,7 19,1 23,1 41,3 528 42,2 

17. - at forberede dig på 
hvad du kunne for-
vente af speciallæge 
eller hospital? 

A 1,1 2,8 14,4 23,6 27,0 31,1 4074 50,6/64,7 

 
Figur 4. Fordeling af besvarelserne på spørgsmål 16 – 17. 

L = Lægen, G = Gruppen, A = Amtet 
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2.5 Sektion 5. Tilgængelighed. 
 
Alle spørgsmål indledes med sætningen:  
Hvad er din vurdering af din praktiserende læge og/eller lægepraksis i de seneste 12 
måneder med hensyn til……  
 

18 – 23: Tilgængelig-
hed  
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L 1,3 1,3 23,8 28,8 42,5 2,5 80 71,3 

G 1,3 4,2 28,8 37,5 24,6 3,5 520 62,1 
18. – det ikke-lægelige 

personales hjælp-
somhed? 

A 1,1 2,6 19,4 30,1 41,5 5,4 4036 71,6/90,9 

L 0,0 2,9 21,4 32,9 41,4 1,4 70 74,3 

G 6,7 10,8 31,7 26,0 23,4 1,3 526 49,4 
19. - at få en tid hos læ-

gen, som passede 
dig? 

A 2,5 4,5 21,3 26,3 44,8 0,6 4080 71,1/88,6 

L 2,6 6,4 29,5 41,0 20,5 0,0 78 61,5 

G 5,7 12,2 34,7 24,0 20,8 2,5 524 44,8 
20. – at få kontakt med 

lægepraksis i telefo-
nen? 

A 5,7 10,0 28,2 27,2 27,3 1,7 4070 54,5/75,6 

L 1,5 7,6 27,3 13,6 34,8 15,2 66 48,5 

G 5,3 10,9 29,1 21,7 24,0 9,0 525 45,7 
21. – at komme til at tale 

med lægen i telefo-
nen? 

A 3,6 6,5 22,9 24,6 31,8 10,6 4062 56,5/73,0 

L 7,1 20,0 38,8 25,9 8,2 0,0 85 34,1 

G 11,7 18,4 44,2 17,8 8,0 0,0 523 25,8 
22. – ventetiden i vente-

værelset? 

A 4,9 8,4 38,7 28,9 18,6 0,3 4075 47,5/70,5 

L 0,0 0,0 0,0 12,1 64,8 23,1 91 76,9 

G 1,9 2,1 13,6 19,4 26,1 36,9 521 45,5 
23. – at yde hurtig hjælp 

ved presserende syg-
dom? 

A 1,0 1,4 10,9 19,2 37,7 29,9 4049 56,9/72,5 

 
Figur 5. Fordeling af besvarelserne på spørgsmål 18 – 23. 

L = Lægen, G = Gruppen, A = Amtet 
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2.6 Sektion 6. Generel tilfredshed. 
 
Sektion 6 omfatter spørgsmål 24 – 25. Spørgsmålene er udformet som udsagn og respon-
denterne skal angive, hvor enige de er i udsagnene. Svarene skal medvirke til at give et 
indtryk af respondentens generelle tilfredshed med lægen.  
 

24 – 25: Generel til-
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L 0,0 1,0 3,1 8,3 87,5 0,0 96 95,8 

G 1,3 1,5 11,2 11,5 71,8 2,6 529 83,4 
24. Jeg kan varmt anbe-

fale lægen til mine 
venner 

A 1,1 1,3 9,0 13,4 72,5 2,6 4077 85,9/92,9 

L 1,2 3,6 3,6 6,0 84,3 1,2 83 90,4 

G 1,1 1,5 7,6 10,5 77,0 2,3 525 87,4 
25. Jeg har ingen grund 

til at overveje at skifte 
læge 

A 1,6 1,7 5,5 8,8 80,6 1,9 4070 89,4/95,3 

 
Figur 6. Fordeling af besvarelserne på spørgsmål 24 - 25. 

L = Lægen, G = Gruppen, A = Amtet 
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3 Patient-, læge- og praksiskarakteristika 
 
Resultaterne for lægen, gruppen og de evaluerede læger i amtet er ikke direkte sammen-
lignelige. Vi ved fra tidligere studier dels i udlandet dels i Danmark (se litteraturlisten, 6. 
Hall, J.A. Soc.Sci Med 1990.), at svarmønstre varierer med forskellige karakteristika hos 
patienterne, ligesom forskellige læger og typer af praksis vurderes forskelligt. Disse under-
søgelser siger dog ikke nødvendigvis noget om årsagen til en sammenhæng mellem et 
svarmønster og patient- eller lægekarakteristika. 
 
Oplysningerne nedenfor stammer fra patientspørgeskemaets sektion 7 og fra skemaet 
vedrørende læge- og praksisoplysninger. 
 
 
  

Lægen 
 

 
Gruppen 

 
Amtet 

 
Karakteristika hos patienterne 
 

Kvinder/mænd 75% / 25% 70% / 30% 66% / 34% 
Alder (median) – andel > 65 år 49 år / 20% 53 år / 26% 53 år / 27% 
Andel med skoleuddannelse på el. u. 8 år 25% 35% 31% 
Andel af hyppige brugere (> 9 pr. år)1 11% 10% 17% 
Andel med dårligt selvvurderet helbred 1,4% 2,8% 4,2% 
Andel med kroniske lidelser2 46% 46% 53% 
   Heraf under 40 år 16% 17% 18% 
 
Karakteristika hos lægerne 
 

Kvinder/mænd (køn) 3 / 4 9 / 36 
Alder (median) 49 år 54 år 48,5 år 
Anciennitet (median)  24 år 22 år 12,0 år 
Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid (gn.snit)  35 t. 39 t. 42 t. 
 
Karakteristika hos praksis 
 

Antal tilmeldte pr. læge (gn.snit) 1.300 1.312 1.349 
Solo-/samarbejds-/kompagniskabs-/delepraksis Komp. 0/0/7/0 14/2/27/2 
Fuldtidspersonale pr. læge (gn.snit) 0,85 0,9 0,8 
 
 
 

                                                 
1 Konsultationer og besøg hjemme men ikke telefonkonsultationer. 
2 Kroniske lidelser anvendes i denne forbindelse, når patienten selv angiver en eller flere alvorlige sygdom-
me af mere end 3 måneders varighed. 
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4 Positive respondenter 
 
Den del af af besvarelserne der er faldet i  kategori 4 (bedre end acceptabel) eller 5 (frem-
ragende) betragtes som positive. Figur 7 viser i diagramform et resumé af fordelingen af 
de positive svar. I diagrammet er det for hver sektion opgjort, hvor mange procent de posi-
tive svar, udgør af alle de svar, der er faldet i kategorierne fra 1 – 5  (”Dårlig” til ”Fremra-
gende”) Se evt. afsnit 2. Svarfordeling. 
 
På tilsvarende måde vises også andelen af positive svar i gruppen og i amtet. 
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forholdet ydelser og støtte af ydelsen lighed 
Lægen 78,0 63,5 73,5 52,0 41,2 83,3 

Gruppen 78,0 65,3 70,3 55,9 45,6 85,4 
Amtet 80,1 71,4 71,8 59,8 59,7 87,6 

 
 
 
 



 13

5 Patienternes kommentarer 
 
På sidste side i spørgeskemaet, har patienterne mulighed for med egne ord at svare på fi-
re spørgsmål. Spørgsmålene er: 
 
7.a: Hvad synes du er godt ved din praktiserende læge/lægepraksis? 
7.b: Hvad synes du, din læge/lægepraksis kunne gøre anderledes eller bedre? 
7.c: Har du eventuelt yderligere kommentarer? 
7.d: Har du kommentarer til dette spørgeskema eller DanPEP undersøgelsen? 
 
Kommentarerne kan give mange nyttige oplysninger og har den fordel, at de kan komme 
ind på områder, som ikke er indeholdt i spørgeskemaets første del. Nogle patienter svarer 
kort og lidt generelt, andre svarer særdeles kontant og nogle skriver meget frit og beskriver 
f.eks. sygdomsforløb og konkrete episoder.  
 
Respondenternes kommentarer er blevet renskrevet. I de tilfælde, hvor vi ikke har kunnet 
læse, hvad patienterne har skrevet, er der indsat ”??”.  
 
Når patienterne skriver kommentarer, svarer de på åbne spørgsmål og skriver om det, de 
lige tænker på eller finder væsentligt.  Man ikke kan ikke vide hvor mange andre patienter, 
der også er tilfredse eller utilfredse med et beskrevet forhold. Alle kommentarer, også en-
keltstående, kan derfor tillægges betydning. Vi foreslår at du bruger kommentarerne til at 
uddybe og komplementere til de øvrige resultater af din evaluering og hvis kommentarerne 
har relation til spørgsmålene i spørgeskemaets første del, så check evt. hvordan dine re-
spondenter har sat deres kryds.  
 
I kommentarerne ses det, at mange patienter er tilfredse med noget, men utilfredse med 
noget andet. Ofte reflekterer patienterne over sammenhænge mellem det, de opfatter som 
godt og det, de gerne vil have gjort bedre. I materialet med kommentarer har hver patient 
derfor fået et tilfældigt nummer, der gør det muligt at se, om den samme patient har svaret 
på flere af spørgsmålene. 
 
51 af dine respondenter har skrevet kommentarer. Vær forberedt på, at nogle kommenta-
rer kan være endda meget kontante. 
 
(Et mindre antal tilfældigt udvalgte kommentarer er medtaget til den konstruerede rapport) 
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5.1 Spørgsmål 7.a: Hvad synes du er godt ved din praktiserende læ-

ge/lægepraksis? 
 
P1: At jeg altid får støtte og hjælp. At man behandler mig som et helt menneske. At 

man lytter til mig og tager mig alvorligt. 
P2: At hun virkelig er der for mig, når det går mig skidt. Og hjælper, så jeg får det 

bedre. 
P3: Hun forstår vigtigheden af, at jeg kan få en omgående konsultation, når jeg har 

behov for det. Er aldrig afvisende eller kort for hovedet som mange andre læger 
kan være. Tager mine symptomer alvorligt og sørger for at lindre disse omgå-
ende og berolige mig med oplysende information. Hun har min fulde tillid og for-
trolighed, hvilket vil være vanskeligt at få med en anden læge. Hun har stor 
psykologisk viden, som jeg nyder godt af, og er ikke afvisende overfor alternati-
ve behandlingsmetoder. Et bedre forhold mellem patient og læge, kan jeg 
næppe forestille mig. 

P4: Jeg får den hjælp, den støtte og beskyttelse, jeg har brug for. 
P5: Hun er god at tale med, hvis man har problemer og tager tid til det 
P6: At hun tager sig tid til mig og lytter. 
P7: Altid får jeg en tid, når jeg ringer og siger, at det brænder på (psykisk). Hun 

har/tager sig god tid. 
P8: Jeg bliver taget alvorligt uanset hvad. Jytte interesserer sig for mennesket foran 

sig. Hun er handlekraftig, overlader ikke ting til tilfældigheder. Efterkontollerer 
hvor nødvendigt. Kommer med forslag, men lader en selv vurdere, hvad man 
vil. 

P9: At der er tid til at tale, og at man giver problemerne, til dem der ved mere. 
P10: Det er søde sekretærer. Lægen har god tid til at lytte. Jeg blev overraset over 

dette. Ved et andet problem, som var det første, gik det meget stærkt, men nu 
er der rigtig god tid til mig. 

P11: Stor venlighed og imødekommenhed. En stor følelese af at blive taget alvorligt. 
P12: At hun har tid til en, og giver sig god tid, så man føler sig tryg. 
P13: Åbningstiden er meget fleksibel, og det er altid muligt at finde et tidspunkt, der 

passer mig. 
P14: Hun er varm, grundig og jeg får aldrig følelsen af at være til besvær. Der er 

langt mellem gode læger, desværre, men jeg har været heldig med Jytte. 
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5.2 Spørgsmål 7.b: Hvad synes du din læge/lægepraksis kunne gøre anderledes el-
ler bedre? 

 
P2: Tror ikke de kan gøre noget. De er alle rare og venlige, og altid hjælpsomme. 

Der er intet at klage over. 
P6: Jeg synes, at det er fint som det er. 
P7: Måske lidt mere lyttende. Meget hurtig til børneundersøgelser. Men et sted skal 

hun jo tage tiden. 
P8: For et par måneder siden var det svært at komme igennem om morgenen. Det 

har ændret sig til det bedre. Jeg har ikke oplevet ventetid hos Jytte, men hos de 
nye læger. Det er useriøst, når det er ofte mere end 15 minutter. 

P12: Jeg synes det er OK. 
P13: Indføre en elevator, så ældre borgere havde bedre mulighed for at komme i 

dette lægehus. Mange vælger det fra p.g.a. trappeopgangen. 
P14: Jeg kunne godt tæmke mig, at det var min læge, som tog blodprøver i stedet for 

at skulle op til kollektiv blodprøve klokken væmmeligt om morgenen, for at skul-
le vente i 45-60 minutter med en flok syge mennesker. 
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5.3 Spørgsmål 7.c: Har du eventuelt yderligere kommentarer? 
 
P1: Min kone Marie, er fuldstændig enig med mig. 
P2: Lige fra mine børn var små (30 år), er jeg/vi blevet hjulpet og støttet af Jytte. 

Hun er altid rolig og forstående. 
P8: Jeg er meget glad for at have Jytte som læge. Hun er dygtig og rar. 
P11: Har kun haft lægen i 4 måneder (p.g.a. flytning). 
P13: Har altid følt mig godt tilpas og velkommen hos praksislæge uanset hvor ubety-

deligt mit, mine børns eller min mands problem har været. 
P14: Det er smart at man kan booke tid via nettet. Dog har jeg endnu ikke benyttet 

mig af dette, da det er lettere for mig at ringe op, end at starte pc én op. 
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5.4 Spørgsmål 7.d: Har du kommentarer til dette spørgeskema eller DanPEP un-
dersøgelsen? 

 
P7: Super at man foretager sig noget for at udvikle sig. 
P14: Det er en god ide, da mange måske ikke vil fortælle hvad de mener. Her kan 

man få luft. Jeg mener, at man bør rose/rise, når det er nødvendigt! Det er der 
ikke fokus på, når man er inde hos lægen. Her koncentrerer man sig om sig 
selv. 

P16: Det er kun godt, hvis det hjælper lægen til gavn for patienten. 
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Appendiks 2 
 
Benchmarks. 
Den sidste kolonne i tabellerne med svarfordelinger kaldes ”Positive svar/Benchmark”. Vi 
har valgt at betragte svar, der er faldet i kategorierne 4 (bedre end acceptabel) eller 5 
(fremragende) som positive. I rækken med tal for amtet står i denne kolonne to tal. Det før-
ste tal viser andelen af positive respondenter i amtet. Det er beregnet ud fra hvor mange 
procent de positive svar, udgør af de svar, der er faldet i kategorierne fra 1 – 5  (”Dårlig” til 
”Fremragende”).   
 
Værdien til højre for ”/” er et benchmark. I denne rapport er 90 %-percentilen valgt som 
benchmark. Percentiler er positionsmål, f.eks. er 50%-percentilen, også kaldet medianen, 
den værdi hvorved datamaterialet kan opdeles i to halvdele. Hvis f.eks. medianværdien for 
alder er 50, vil den ene halvdel af respondenterne være under 50 år og den anden halvdel 
af respondenterne 50 år eller derover. For 90%-percentilen kan man sige, at hvis den f.eks 
er 87,5 betyder det at højst 90 % af de optalte værdier er mindre end 87,5 og højst 10 % 
er større end eller lig med 87,5.   
 
 
Et lille eksempel. 
Vi antager at 25 læger deltager i undersøgelsen i dit amt. For hver læge, for hvert spørgs-
mål beregnes hvor mange procent af respondenters svar, der findes i kategori 4 (bedre 
end acceptabel) eller 5 (fremragende), og dermed kan betragtes som positive. Disse pro-
centandele rangordnes i en tabel og opstilles således at det laveste resultat står først og 
det højeste resultat står sidst.  
 
For et spørgsmål kunne det f.eks. se således ud. 
 
55,4 60,3 64,9 67,7 70,4 
55,7 60,3 65,2 67,9 70,8 
58,8 62,8 66,8 69,2 72,3 
58,9 63,7 66,9 69,4 74,9 
59,0 64,6 67,1 69,8 80,3 
 
55,4 står nu på 1. position 
55,7 på 2. position 
. 
. 
. 
 
 
Opgaven er nu at finde ud af hvilken værdi, det tal har, der findes 90% henne i tabellen. 
Denne værdi skiller de nederste 90% fra de øverste 10% og kaldes altså 90%-percentilen. 
 
Antallet af resultater n = 25.  Percentilen  P = 90. 
 
Positionen beregnes således n · P/100 = 25 · 90/100 = 22,5.  
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Som i dette tilfælde er det ikke altid muligt at finde en værdi præcis 90% henne i tabellen. 
Derfor benyttes nedenstående regler for at fastslå hvilken værdi 90%-percentilen skal ha-
ve. 
 
Regel 1 Hvis n · P/100 ikke er et helt tal, rundes det op og percentilen er værdien på 

denne position i den rangordnede tabel.  
 
Regel 2 Hvis n · P/100 er et helt tal, skal percentilen være gennemsnittet af tallet i 

denne position og tallet i den næste position i den rangordnede tabel. 
 
For at finde 90%-percentilen i vores eksempel skal vi bruge regel 1, runde 22,5 op til 23 og 
vælge tallet på position nr. 23 i den rangordnede tabel. 90%-percentilen bliver således 
72,3. 
 
Hvis det havde været 80%-percentilen, vi ville finde, skulle vi bruge regel 2, idet 
n · P/100 = 25 · 80/100 = 20. Ifølge regel 2 skulle 80%-percentilen så være gennemsnittet 
af tallet i position 20 og position 21, (69,8 + 70,4)/ 2 = 70,1. 
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Appendiks 3 
 
 
 
Du har deltaget i DanPEP som medlem af en gruppe. Gruppens medlemmer er: 
 
 



Bilag 10 
Invitation til feedbackmøde 

 



 
 
 

 
 
«fornavn» «eftenavn» 
«adresse» 
«postnr» «by» 
 
 
 
 
 
 
Kære «fornavn» «eftenavn» 
 
Indsamling af spørgeskemaer til DanPEP-evalueringen i Vestsjællands Amt er ved at være afsluttet 
og på Forskningsenheden for Almen Praksis i Århus er vi ved at lægge sidste hånd på at bearbejde de 
mange data og renskrive patienternes kommentarer.  
 
På Kvalitetsudviklingsudvalgets vegne kan vi derfor nu invitere alle de evaluerede læger til et 
tilbagemeldingsmøde mandag den 13. 3. 2006 på Hotel Postgården i Sorø. På mødet får du en 
rapport med resultatet af din evaluering samt vejledning i, hvordan resultatet kan tolkes. Der bliver 
også mulighed for sammen med kolleger at diskutere, hvordan det videre arbejde kan foregå.  
 
For at opnå en blivende effekt af undersøgelsen, er det vigtigt at du diskuterer og bearbejder både 
patienternes vurdering og dine egne tanker og erfaringer sammen med kolleger. Det efterfølgende 
arbejde kan ske lokalt i grupper og kan det være en stor fordel, at være med i en fast gruppe. 
Gruppen kan f.eks. være dit kompagniskab, din 12-mandsforening, din efteruddannelsesgruppe eller 
en anden gruppe, hvor I kender hinanden og er vant til at tale om jeres måde at arbejde på.  
 
Hvis du vil deltage i DanPEP som medlem af en gruppe kan det nås endnu. Én af gruppens 
medlemmer skal blot udfylde og indsende skemaet ”DanPEP - Meddelelse om gruppe i 
Vestsjællands Amt”.  Som medlem af en gruppe, indeholder din rapport en sammenligning af dine 
data med et gennemsnit for din gruppe. Meddelelser om grupper skal være Forskningsenheden i 
hænde senest den 20. 2. 2006. 
 
Vi håber at se alle til mødet og gør opmærksom på at tilmelding/framelding er nødvendig af hensyn 
til aflevering af rapporterne. Sidste frist for tilmelding er den 6. 3. 2006. Benyt venligst vedlagte 
tilmeldingsblanket. 
 
Med venlig hilsen 
 
 

Hanne Heje 
Projektleder 
Speciallæge i almen medicin 
Forskningsenheden for Almen Praksis, Århus 

Jacob Olsen 
DanPEP-koordinator 
Praktiserende læge 
Høng 

 
 

Aarhus Universitet  •  Vennelyst Boulevard 6  •  8000 Århus C 
Tlf. 8942 6010  •  Fax 8612 4788  •  fe.aarhus@alm.au.dk  •  www.almen.dk 

 
Forskningsenhederne for Almen Praksis  •  København  •  Århus  •  Odense 



 
 
 
 
 
 

DanPEP 
Program for tilbagemeldingsmøde 

Mandag den 13. 3. kl. 16.30 til 19.30 
på Hotel Postgården i Sorø 

 
16.30 Ankomst og en snitte 
16.50 Velkomst ved Jacob Olsen 
17.00 Hvad fortæller rapporterne? Ved Hanne Heje, projektleder for DanPEP, 

Forskningsenheden for Almen Praksis i Århus. 
17.45 Læsepause 
18.00 Gruppediskussion.  
19.15 Opsamling.  
19.30 Afslutning. Ved Jacob Olsen 



 
 
 
 
Til 
Forskningsenheden for Almen Praksis 
Vennelyst Boulevard 6 
8000 Århus C 
Att. DanPEP 
 

Ref.: «ID»
«fornavn» «eftenavn»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilmelding/framelding 
til DanPEP-mødet mandag den 13. 3. 2006 på ….. 

 
 
 Jeg vil gerne deltage i mødet 
 
 Jeg deltager ikke i mødet 
 
 
 

____________________________________ 
Dato og underskrift 

 
 
 
 
Sendes til ovenstående adresse eller faxes til 86 12 47 88 senest den 06. 3. 2006
 



 

 

Til 
Forskningsenheden for Almen Praksis 
Vennelyst Boulevard 6 
8000 Århus C 
Att. DanPEP 
 

Ref.: «ID»
«fornavn» «eftenavn»

DanPEP 

Meddelelse om gruppe i Vestsjællands Amt 

 

Hvis I er en gruppe tilmeldte læger, der gerne vil sammenlignes og bearbejde 
resultatet af jeres vurderinger sammen, skal én af jer udfylde denne blanket. Send 
eller fax den til Forskningsenheden. Faxnummeret er 86 12 47 88. 

 
Man kan kun være med i én gruppe. 
 
Marker venligst dit eget navn med en stjerne. (*) 
 
Ydernr. Fornavn Efternavn 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Sidste frist for tilmelding af grupper er den 20. februar 2006



Bilag 11 
Evaluering af DanPEP, lægeudleveret 

 



Århus maj 2005

fornavn efternavn
Adresse
Postnr by

Kære fornavn efternavn

Du gennemførte i 2004 en patientevaluering i regi af projektet DanPEP. Projektets primære
formål var at give praktiserende læger et indtryk af, hvordan patienterne oplevede dem og
deres praksis. Resultatet skulle forsyne lægerne med et redskab til brug for
kvalitetsudviklingsarbejdet i egen praksis.

Som et led i din deltagelse i DanPEP vil vi nu bede dig om at udfylde dette
spørgeskema om din vurdering af projektet.

Spørgsmålene i skemaet belyser din beslutning om at gennemføre patientevalueringen samt
hvilke overvejelser og aktiviteter, patientevalueringerne har afstedkommet.

Vi vil gerne indsamle erfaringer fra de læger, der indtil nu har gennemført en
patientevaluering. Resultaterne af denne undersøgelse skal være med til at danne
beslutningsgrundlag for, om tilbuddet om patientevalueringer skal gøres permanent, og på
hvilke punkter projektet skal ændres. Resultaterne vil derudover blive anvendt i vores
forskningsarbejde med patientevalueringer i almen praksis. Vi håber derfor, at du kan
acceptere dette lange spørgeskema!

Resultaterne vil blive anonymiseret. Der vil altså på intet tidspunkt blive videregivet
oplysninger eller resultater, der kan føres tilbage til dig eller din praksis.

For at opnå pålidelige resultater er det vigtigt at så mange evaluerede læger som muligt
besvarer og indsender spørgeskemaet. Derfor håber vi på din velvilje. Hører vi ikke fra dig
indenfor få uger, vil vi derfor tillade os at sende dig en påmindelse og et nyt spørgeskema.

På forhånd tak for din hjælp!

       Hanne Heje        Frede Olesen
Projektleder                  Praktiserende læge

           Speciallæge i almen medicin  Professor, dr.med.

 
 

FORSKNINGSENHEDEN FOR ALMEN PRAKSIS I ÅRHUS
Aarhus Universitet, Vennelyst Boulevard 6, 8000 Århus C
Tlf: 89426025

ID



Evaluering af DanPEP SideEvaluering af DanPEP

OVERVEJELSER OM PATIENTEVALUERINGER
Hvad er din holdning til patientevalueringer?

Sæt ét kryds ud for hvert udsagn i den rubrik der passer bedst til din mening.

Helt
uenig

Overvejende
uenig

Helt enig Kan ikke
svare/ikke
relevant

Overvejende
enig

1.1

1.2

1.3

Patientevalueringer giver et godt indtryk af
patienternes syn på almen praksis

1.4

At gennemføre patientevalueringer er et godt
signal at sende til patienterne

1.5

1.6

Patientevalueringer giver et godt indtryk af
kvaliteten af almen praksis

Patientevalueringer kan være et middel til at
undgå patientklager

1.7

1.8

Patientevalueringer er relevante for kvalitets-
udviklingen af almen praksis-sektoren

1.9

Patientevaluering er relevant for kvalitets-
udviklingen af den enkelte praksis

1.10

Patientevalueringer giver ikke mening, da man
alligevel ikke kan gøre alle tilfredse

1.11

Gennemsnitstal for patienters meninger er ikke
anvendelige, da der er stor variation mellem
patienterne

At gennemføre patientevalueringer kan resul-
tere i, at patienternes forventninger til almen
praksis bliver for høje

Jeg synes, at patientevalueringer skal være en
del af sundhedsvæsenets løbende vurdering og
justering af ydelserne

Man risikerer, at måling af patienters vurdering
af almen praksis drejer fokus væk fra måling af
kvaliteten af den lægefaglige kerneydelse

Side 1

1.12 Havde du overvejet at lade patienterne vurdere din
praksis, før du hørte om DanPEP?

 Ja  Nej

1.13 Havde du - på egen hånd eller med bistand ude fra -
målt dine patienters vurdering af din praksis, før du
deltog i DanPEP?

 Ja  Nej
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BESLUTNINGEN OM AT DELTAGE I DANPEP
Tænk tilbage på det tidspunkt, hvor du fik invitationen til at deltage i DanPEP.
Hvilke overvejelser gjorde du dig, da du besluttede dig for at deltage i DanPEP?

Helt
uenig

Overvejende
uenig

Helt enig Kan ikke
svare/ikke
relevant

Overvejende
enig

Sæt ét kryds ud for hvert udsagn i den rubrik der passer bedst til din mening.

2.1

2.2

2.3

Jeg ville gerne bruge mine patienters meninger i
arbejdet med at udvikle min praksis

2.4

Jeg ville gerne signalere overfor mine patienter,
at jeg tager deres meningstilkendegivelser
alvorligt

2.5

Jeg mente, at DanPEP kunne give et pålideligt
indtryk af mine patienters meninger om min
praksis

Jeg mente, at DanPEP kunne give mig et
grundlag til at arbejde videre med kvaliteten
af min praksis

Jeg følte mig presset til at deltage

INFORMATION OM PROJEKTET

Deltog du i et informationsmøde om DanPEP i dit
amt/kommune forud for patientevalueringen?  Ja  Nej3.1

2

1.14 Er du medlem af en efteruddannelsesgruppe, en
12-mandsforening eller en supervisionsgruppe?  Ja  Nej
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Helt
uenig

Overvejende
uenig

Helt enig Kan ikke
svare/ikke
relevant

Overvejende
enig

3.3 Jeg fik svar på mine spørgsmål undervejs i
projektet, hvis jeg henvendte mig til den
praktiserende læge, der var kontaktperson for
projektet i mit amt/kommune

3.4 Jeg fik svar på mine spørgsmål undervejs i
projektet, hvis jeg henvendte mig til DanPEPs
sekretariat

UDLEVERINGEN AF SPØRGESKEMAERNE

Hvem udleverede spørgeskemaerne til dine patienter?
(Sæt kun ét kryds)

 Det gjorde jeg selv

 Det gjorde den person, der tog imod patienterne, når de henvendte sig i praksis

 Andet

4.1

Hvordan oplevede du processen omkring patientevalueringen?

Sæt ét kryds ud for hvert udsagn i den rubrik der passer bedst til din mening.

Helt
uenig

Overvejende
uenig

Helt enig Kan ikke
svare/ikke
relevant

Overvejende
enig

4.2 Tidsforbruget i forbindelse med udleveringen af
spørgeskemaerne var passende

Jeg arbejdede anderledes end ellers, fordi jeg
vidste, at jeg var i fokus

Jeg havde svært ved at bede patienterne om at
vurdere mig

Patienterne virkede glade for at blive bedt om
deres meninger

4.3

4.4

4.5

3

3.2 Jeg følte mig velinformeret om DanPEP forud
for min deltagelse

Sæt ét kryds ud for hvert udsagn i den rubrik der passer bedst til din mening.

Hvordan oplevede du den information, du alt i alt fik om projektet?
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I din praksis er spørgeskemaerne blevet udleveret direkte til patienterne. Ved evaluering af andre læger
blev skemaerne sendt direkte til patienter, der havde været hos lægen i evalueringsperioden.
Overvej hvad det ville have betydet for dig, hvis spørgeskemaerne var blevet udsendt direkte til
patienterne.

Sæt ét kryds ud for hvert udsagn i den rubrik der passer bedst til din mening.

Helt
uenig

Overvejende
uenig

Helt enig Kan ikke
svare/ikke
relevant

Overvejende
enig

4.6

4.7

4.8

4.9

Jeg ville også have deltaget i DanPEP under
disse vilkår

Jeg ville hellere have deltaget i DanPEP under
disse vilkår

Resultaterne af min patientevaluering ville have
været mere pålidelige

Det ville have været en mere acceptabel måde
for mig at gøre det på

FEEDBACK AF RESULTATERNE

 Ja  Nej

Deltog du i det fælles møde, der blev holdt for de deltagende læger i dit amt, da du modtog resultaterne
af din patientevaluering?

5.1

Har du læst din feedback-rapport? (Sæt kun ét kryds)

 Nej

 Ja, overfladisk

 Ja, én gang - men grundigt

 Ja, flere gange

Gav rapporten mening?  (Sæt kun ét kryds)

 Ja, i høj grad

 Ja, i nogen grad

 Kun lidt

 Nej

5.2

5.3

4
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Hvem har du diskuteret resultaterne af din patientevaluering med?
(Sæt gerne flere krydser)

 Den gruppe af kolleger, jeg deltog i projektet sammen med

 Mine kolleger i praksis

 Mit praksispersonale

 Min ægtefælle eller andre i min familie

 En eller flere af mine patienter

 Andre:

 Ingen Forbeholdt
kodning

5.4

5.5 Hvem har du vist din rapport til?
(Sæt gerne flere krydser)

 Den gruppe af kolleger, jeg deltog i projektet sammen med

 Mine kolleger i praksis

 Mit praksispersonale

 Min ægtefælle eller andre i min familie

 En eller flere af mine patienter

 Andre:

 Ingen

5.6 Hvilke resultater lagde du mest mærke til i feedback-rapporten?

Forbeholdt
kodning

5.7 Hvilke resultater havde du mest gavn af i feedback-rapporten?

5.8 Var der noget, du manglede i feedback-rapporten?

 Ja  Nej

Hvis ja: hvad?

5

Forbeholdt
kodning

Forbeholdt
kodning

Forbeholdt
kodning
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OPLEVELSEN AF AT VÆRE BLEVET EVALUERET

Hvordan oplevede du at modtage resultaterne af din patientevaluering?

Sæt ét kryds ud for hvert udsagn i den rubrik der passer bedst til din mening.

Helt
uenig

Overvejende
uenig

Helt enig Kan ikke
svare/ikke
relevant

Overvejende
enig

6.1 Det var ubehageligt at få resultatet af
patienternes evaluering

6.2

6.3

Det var svært at omsætte evalueringsresultatet
til noget, der kunne anvendes i praksis

Hvordan påvirkede resultatet af dine patienters evaluering dig?

6.4

Resultatet af patientevalueringen var, som jeg
havde forventet

6.5

Resultatet af patientevalueringen påvirkede mig
i positiv retning

Resultatet af patientevalueringen påvirkede mig
i negativ retning

Hvilke overvejelser satte patientevalueringen i gang hos dig?
(Skriv dine tre vigtigste overvejelser)

6.6

6

Sæt ét kryds ud for hvert udsagn i den rubrik der passer bedst til din mening.

Helt
uenig

Overvejende
uenig

Helt enig Kan ikke
svare/ikke
relevant

Overvejende
enig

Forbeholdt
kodning
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HANDLINGER SOM FØLGE AF PATIENTEVALUERINGEN

Har du alene eller sammen med kolleger i praksis iværksat tiltag/ændringer som følge af din/jeres
patientevaluering? (Sæt ét eller to krydser)

 Ja, jeg har for mit eget vedkommende iværksat noget

 Ja, vi har i praksis i fællesskab iværksat noget

 Nej

Hvis ja: Indenfor hvilke(t) af disse temaer vil du kategorisere disse ændringer?
(Sæt gerne flere krydser)

 Læge-patient-forholdet

 Lægefaglige ydelser

 Information og støtte

 Organisation af ydelsen

 Tilgængelighed

 Ingen af ovenstående

7.1

7

Hvis ja: Indenfor hvilke(t) af disse temaer vil du kategorisere disse ændringer?
(Sæt gerne flere krydser)

 Læge-patient-forholdet

 Lægefaglige ydelser

 Information og støtte

 Organisation af ydelsen

 Tilgængelighed

 Ingen af ovenstående

7.2 Har du alene eller sammen med kolleger i praksis planer om konkrete tiltag/ændringer, der endnu ikke er
iværksat, og som er en følge af din/jeres patientevaluering? (Sæt ét eller to krydser)

 Ja, jeg har for mit eget vedkommende nogle konkrete planer

 Ja, vi har i praksis i fællesskab nogle konkrete planer

 Nej

7.3 Overvejer du/I fortsat, hvad der skal ske som følge af din/jeres patientevaluering
(Sæt kun ét kryds)

 Ja  Nej

Har patientevalueringen fået dig til at ændre adfærd i konsultationssituationen?
Beskriv kort:

7.4

Forbeholdt
kodning
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Hvad har læger og personale i praksis foretaget jer i fællesskab som konsekvens af evalueringen?7.6

7.7 Hvilke ændringer er der gennemført i praksis som konsekvens af evalueringen?

GRUPPER
Ved tilmeldingen til DanPEP blev du opfordret til sammen med nogle kolleger at danne
en gruppe, hvor I sammen kunne reflektere over såvel processen med som resultaterne
af patientevalueringen.

Gennemførte du din patientevaluering som en del af en gruppe?

 Ja

 Nej

Hvis "ja": Besvar spørgsmålene på side 9 og 10, fortsæt herefter med spørgsmål 9.1 på side 12

Hvis "nej": Besvar spørgsmålene på side 11 og fortsæt herefter med spørgsmål 9.1 på side 12

8.1

Forbeholdt
kodning

Forbeholdt
kodning

8

Hvad har du konkret foretaget dig som konsekvens af evalueringen udover det, som du evt. beskrev
under punkt 7.2?

7.5

Forbeholdt
kodning
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Besvares, hvis "ja" i spørgsmål 8.1:

Hvilken type gruppe deltog du sammen med?
(sæt kun et kryds)

 Min 12-mandsforening

 Min efteruddannelsesgruppe

 Min supervisionsgruppe

 Mit kompagniskab/lægehus

 En til formålet dannet gruppe

 Andet:

Mødtes gruppen med henblik på patientevalueringerne, inden disse fandt sted?

 Ja  Nej

Hvis ja: Hvad talte I om på mødet/møderne?
(sæt gerne flere krydser)

 Det praktiske omkring patientevalueringen

 Vores forventninger til patienternes reaktioner

 Vores forventninger til resultaterne

 Hvordan vi skulle arbejde med resultaterne

 Hvor meget vi ville gøre efterfølgende

 Hvad vi ville gøre, hvis resultaterne gjorde os kede af det

 Andet:

8.2

8.3

Har gruppen arbejdet sammen om resultaterne af evalueringerne efter det opfølgende møde for alle de
evaluerede læger i amtet?

8.4

 Ja  Nej

Hvis ja: Hvordan har I arbejdet?

Hvor mange gange har gruppen mødtes i forbindelse med patientevalueringen (før, under og efter)?
 

I alt

8.5

Fortsæt på næste side

9

Forbeholdt
kodning
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(fortsat)

8.6 Har gruppen eller du selv gjort brug af ressourcepersoner udenfor gruppen i forbindelse med dit/jeres
arbejde med resultatet af patientevalueringen?

 Ja  Nej

Hvis ja: Hvem?
(Sæt gerne flere krydser)

 Efterud

 En person, der i forvejen fungerer som facilitator

 DanPEPs kontaktperson i amtet/kommunen

 Amtets kvalitetsudviklingskonsulent

 En psykolog

 En praktiserende læge udenfor gruppen, som ikke har en af de ovenfor nævnte funktioner

 Andet:

(der ønskes ikke et navn men en beskrivelse af personens funktion)

8.7 Har du haft gavn af din gruppe?

 Ja  Nej

8.8 Har du oplevet støtte fra din gruppe?
(Sæt kun ét kryds)

 Ja

 Nej, det havde jeg IKKE behov for

 Nej, men det HAVDE jeg ellers behov for

8.9 Ville du vælge at deltage som en del af en gruppe igen, hvis du kunne vælge om?
 Ja  Nej

Fortsæt med spørgsmål 9.1, på side 12

dannelseskonsulenten

10
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Besvares, hvis "nej" i spørgsmål 8.1:

Måske har du efterfølgende gjort dig nogle overvejelser om det at deltage sammen med en gruppe.
 

Sæt ét kryds ud for hvert udsagn i den rubrik der passer bedst til din mening.

Helt
uenig

Overvejende
uenig

Helt enig Kan ikke
svare/ikke
relevant

Overvejende
enig

8.10 Jeg ville gerne have deltaget i en gruppe

8.12 Jeg har savnet den støtte, jeg tror, en gruppe
ville kunne give

8.13 Hvis jeg kunne vælge om, ville jeg vælge at
deltage som en del af en gruppe

8.14 Har du gjort brug af ressourcepersoner i forbindelse med dit arbejde med resultatet af din
patientevaluering?

 Ja  Nej

Hvis ja: Hvem?
(Sæt gerne flere krydser)

 Efterud

 En person, der i forvejen fungerer som facilitator

 DanPEPs kontaktperson i amtet/kommunen

 Amtets kvalitetsudviklingskonsulent

 En psykolog

 En praktiserende læge udenfor gruppen, som ikke har en af de ovenfor nævnte funktioner

 Andet:

(der ønskes ikke et navn men en funktion)

Fortsæt med spørgsmål 9.1, på side 12

8.11 Jeg tror, jeg ville have fået mere ud af min
patientevaluering, hvis jeg havde deltaget i en
gruppe

dannelseskonsulenten

11

14232



Evaluering af DanPEP Side

Hvorledes har patientevalueringen påvirket din arbejdstilfredshed?
(Sæt kun ét kryds)

9.1

 Den er blevet meget bedre

 Den er blevet bedre

 Den er uændret

 Den er blevet dårligere

 Den er blevet meget dårligere

Hvilken betydning har patientevalueringerne haft for dig og for praksis?

Sæt ét kryds ud for hvert udsagn i den rubrik der passer bedst til din mening.

Helt
uenig

Overvejende
uenig

Helt enig Kan ikke
svare/ikke
relevant

Overvejende
enig

9.2 Patientevalueringen har gjort mig mere opmærk-
som på, at læger og patienter har forskellig
opfattelse af, hvad der er god kvalitet i almen
praksis

9.3 Patientevalueringen har gjort læger og personale
i vores praksis mere opmærksomme på, at
patienterne og vi har forskellig opfattelse af,
hvad der er god kvalitet i almen praksis

9.4 Patientevalueringerne har øget fokus blandt læger
og personale i min praksis på kvaliteten af vores
arbejdet

9.5 Patientevalueringerne har øget paratheden blandt
læger og personale i min praksis til at gennemføre
ændringer

Har du lært noget af at gennemføre patientevalueringen, som du kan bruge i din praksis?
(Sæt kun ét kryds)

9.6

 Ja, meget

 Ja, lidt

 Nej, intet

 Det ved jeg ikke

BETYDNINGEN AF EVALUERINGEN

12
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Hvordan vil du beskrive dit udbytte af patientevaluerningen i forhold til dine forventninger på følgende
områder?

Sæt ét kryds ud for hvert udsagn i den rubrik der passer bedst til din mening.

Intet Mindre end
forventet

Større end
forventet

Som
forventet

9.7 Fagligt

9.8 I forhold til kvaliteten af læge-patient-forholdet

9.9 I forhold til praksis' service overfor patienterne

9.10 Personligt

9.11 Interkollegialt

9.12 Tænker du stadig over resultatet af din patientevaluering?
(Sæt kun ét kryds)

 Ja, meget

 Ja, lidt

 Nej

 Det ved jeg ikke

NUVÆRENDE HOLDNING TIL PATIENTEVALUERINGER

Min holdning til patientevalueringer nu sammenlignet med før min egen patientevaluering er:
(Sæt kun ét kryds)

10.1

 Meget mere positiv

 Mere positiv

 Uændret

 Mere negativ

 Meget mere negativ

13

10.2 Ville den viden, du har i dag, alt i alt have påvirket din beslutning om at gennemføre en
patientevaluering?  (Sæt kun ét kryds)

 Ja, i positiv retning

 Ja, i negativ retning

 Nej
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10.3 Vil du anbefale andre praktiserende læger at gennemføre en patientevaluering?
(Sæt kun ét kryds)

 Ja, helt sikkert

 Ja, måske

 Måske ikke

 Nej, helt sikkert ikke

 Det ved jeg ikke

10.4 Kunne du tænke dig at gennemføre en ny patientevaluering om 3 år, hvis du fik det tilbudt?
(Sæt kun ét kryds)

 Ja, helt sikkert

 Ja, måske

 Måske ikke

 Nej, helt sikkert ikke

 Det ved jeg ikke

KOMMENTARER:

Tak fordi du tog dig tid til at svare på spørgsmålene

14
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Helt
uenig

Overvejende
uenig

Helt enig Kan ikke
svare/ikke
relevant

Overvejende
enig

3.3 Jeg fik svar på mine spørgsmål undervejs i
projektet, hvis jeg henvendte mig til den
praktiserende læge, der var kontaktperson for
projektet i mit amt/kommune

3.4 Jeg fik svar på mine spørgsmål undervejs i
projektet, hvis jeg henvendte mig til DanPEPs
sekretariat

UDLEVERINGEN AF SPØRGESKEMAERNE

Jeg ville også have deltaget i DanPEP under
disse vilkår

4.a

Sæt ét kryds ud for hvert udsagn i den rubrik der passer bedst til din mening.

Helt
uenig

Overvejende
uenig

Helt enig Kan ikke
svare/ikke
relevant

Overvejende
enig

4.b Jeg ville hellere have deltaget i DanPep under
disse vilkår

Under disse vilkår ville jeg have tænkt mere
over, hvad patienterne mente

Resultaterne ville have været mere pålidelige

Det ville have været en mere acceptabel måde
for mig at gøre det på

4.c

4.d

4.e

3

I din praksis blev spørgeskemaerne udsendt direkte til dine patienter, der havde været til læge i
evalueringsperioden. Andre læger er i forbindelse med evalueringen blevet bedt om selv at udlevere
skemaerne til patienter i konsultationen eller ved hjemmebesøg.
Overvej hvad det ville have betydet for dig, hvis du selv havde skullet udlevere spørgeskemaer til
patienterne.

3.2 Jeg følte mig velinformeret om DanPEP forud
for min deltagelse

Hvordan oplevede du den information, du alt i alt fik om projektet?

Sæt ét kryds ud for hvert udsagn i den rubrik der passer bedst til din mening.
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Bilag 13 
Variable udgifter,  

lægeudleveret med påmindelser 
 



Beregning af variable udgifter
Metode 1. Lægeudleveret med påmindelser

Forudsætninger
Antal og %-satser
Læger 25 læger
Skemaer pr. læge, primærskemaer 100 skemaer
  Distribution til patienterne, primærskemaer
      Lægeudleveret fra kasser og/eller 25 kasser
      Sendt til patienten med post 0 skemaer
Svarprocent før evt. påmindelser 70 %
Påmindelser udsendt 1 eller 0 gange 1 gang
Svarprocent på de udsendte påmindelser 42 %
Ikke valide i % ca. 4 %

Priser og løn A kr.
Skemaer 2,70
Kuverter 1,00
Kasse til skemaer 10,00
Porto, alm brev, storbrev op til 50 gram 5,50
Porto, øko. storbrev, op til 100 gram 7,25
Porto, pakke, højst 5 kg 49,00
Porto, pakke, højst 10 kg 61,00
Scanning og verificering, ark 0,75
Picolo, pr. time 60,00
Studenterhjælp, pr. time 125,00
Edb-konsunt, pr time 750,00

Resultater
Svarprocent 83 %
Antal svar 2065 stk.
Antal valide svar 1982 stk.
Valide svar pr. læge 79 stk.
Variable udgifter pr. læge 2136,20 kr.
Variable udgifter pr. valid skema 26,94 kr.
Variable udgifter pr 500 læger 1068100,00 kr.



Materialer Stk. A kr. Pris
Primærskemaer
Skemaer 2500 2,70 6750,00
Svarkuverter til skemaer 2500 1,00 2500,00
Kasser [2] 25 10,00 250,00
Posekuverter til skemaer [1] 0 1,00 0,00

9500,00
Påmindelser
Rykkerskemaer 750 2,70 2025,00
Posekuverter til påmindelser 750 1,00 750,00
Svarkuverter til påmindelser 750 1,00 750,00

3525,00

Materialer i alt 13025,00

Porto og fragt
Primærskemaer
Afhentning af skemaer hos trykker 1 168,00 168,00
Porto, kasser eller 25 49,00 1225,00
Porto skemaer 0 7,25 0,00
Porto, svar på skemaer 1750 5,50 9625,00

11018,00
Påmindelser
Afhentning af skemaer hos trykker 1 168,00 168,00
Porto, påmindelser 750 7,25 5437,50
Porto, svar på påmindelser 315 5,50 1732,50

7338,00

Porto og fragt i alt 18356,00

Scanning og verificering
Primærskemaer 1750 0,75 1312,50
Påmindelser 315 0,75 236,25
Lægeskemaer 25 0,75 18,75

Scanning of verificering i alt 1567,50



Lønudgifter til timelønnede Stk Prod. 
pr.time

Timer A kr.

Primærskemaer
Pakke skemaer 2500 200 12,50 60,00 750,00
Åbne og tømme kuverter 1750 300 5,83 60,00 350,00
Skille og bundte skemaer 1750 150 11,67 60,00 700,00
Scanne og verificere 1750 125 14,00 125,00 1750,00

3550,00
Påmindelser
Pakke påmindelser 750 100 7,50 60,00 450,00
Åbne og tømme kuverter 315 300 1,05 60,00 63,00
Skille og bundte skemaer 315 150 2,10 60,00 126,00
Scanne og verificere 315 125 2,52 125,00 315,00

954,00

Alle skemaer
Renskrive kommentarer 25 0,4 62,50 125,00 7812,50
Edb-konsulent 25 6,25 4,00 750,00 3000,00
Samle og pakke rapporter 25 6,25 4,00 60,00 240,00

11052,50

Lønudgifter i alt 15556,50

Rejseudgifter til sekretariat Antal A kr.
Møde med kontaktpersoner 1 800,00 800,00
Informationsmøde 1 800,00 800,00
Feedbackmøde 1 800,00 800,00

Rejseudgifter i alt 2400,00

Materialer til læger
Materiale, feedbackrapport, timeløn, porto 25,00 100,00 2500,00

Materiale til læger i alt 2500,00

I alt 53405,00



A13Celle:
Vedr. svarprocent før evt. påmindelser:Kommentar:
Udleveret med rykker: 70%
Udleveret uden rykker: 66%
Udsendt med/uden rykker: 58%

A15Celle:
Vedr. svarprocent på de udsendte påmindelser:Kommentar:
Udleveret: 42%
Udsendt: 32%

A16Celle:
Vedr. ikke valide i %:Kommentar:
Udleveret med påmindelse: 4% (En del påmindelser kommer retur fra postvæsnet p.g.a. fejl 
adresse)
Udleveret uden påmindelse: 1,5%
Udsendt med/uden påmindelse 12%

A19Celle:
Vedr. skemaer:Kommentar:
Prisen er fra SVF, Fællestrykkeriet, Århus Universitet

A24Celle:
Vedr. porto, pakke højst 5 kg. Kommentar:
Benyttes hvis der er max. 100 skemaer

A25Celle:
Vedr. porto, pakke højst 10 kg.Kommentar:
Benyttes hvis der er mere end 100 skemaer i pakken

E59Celle:
Vedr. porto kasser:Kommentar:
Vælg porto for max 5 kg eller max 10 kg.

C93Celle:
Vedr. renskrift af kommentarer:Kommentar:
Det antages at det tager 2,5 timer at renskrive kommentarerne vedr. én læge



Bilag 14 
Variable udgifter,  

postomdelt med påmindelser 
 



Beregning af variable udgifter
Metode 2. Postomdelt med påmindelser

Forudsætninger
Antal og %-satser
Læger 25 læger
Skemaer pr. læge, primærskemaer 150 skemaer
  Distribution til patienterne, primærskemaer
      Lægeudleveret fra kasser og/eller 0 kasser
      Sendt til patienten med post 3750 skemaer
Svarprocent før evt. påmindelser 58 %
Påmindelser udsendt 1 eller 0 gange 1 gang
Svarprocent på de udsendte påmindelser 32 %
Ikke valide i % ca. 12 %

Priser og løn A kr.
Skemaer 2,70
Kuverter 1,00
Kasse til skemaer 10,00
Porto, alm brev, storbrev op til 50 gram 5,50
Porto, øko. storbrev, til 100 gram 7,25
Porto, pakke, højst 5 kg 49,00
Porto, pakke, højst 10 kg 61,00
Scanning og verificering, ark 0,75
Picolo, pr. time 60,00
Studenterhjælp, pr. time 125,00
Edb-konsunt, pr time 750,00

Resultater
Svarprocent 71 %
Antal svar 2679 stk.
Antal valide svar 2358 stk.
Valide svar pr. læge 94 stk.
Variable udgifter pr. læge 4121,65 kr.
Variable udgifter pr. valid skema 43,71 kr.
Variable udgifter pr 500 læger 2060823,00 kr.



Materialer Stk. A kr. Pris
Primærskemaer
Skemaer 3750 2,70 10125,00
Svarkuverter til skemaer 3750 1,00 3750,00
Kasser [2] 0 10,00 0,00
Posekuverter til skemaer [1] 3750 1,00 3750,00

17625,00
Påmindelser
Rykkerskemaer 1575 2,70 4252,50
Posekuverter til påmindelser 1575 1,00 1575,00
Svarkuverter til påmindelser 1575 1,00 1575,00

7402,50

Materialer i alt 25027,50

Porto og fragt
Primærskemaer
Afhentning af skemaer hos trykker 1 168,00 168,00
Porto, kasser eller 0 49,00 0,00
Porto skemaer 3750 7,25 27187,50
Porto, svar på skemaer 2175 5,50 11962,50

39318,00
Påmindelser
Afhentning af skemaer hos trykker 1 168,00 168,00
Porto, påmindelser 1575 7,25 11418,75
Porto, svar på påmindelser 504 5,50 2772,00

14358,75

Porto og fragt i alt 53676,75

Scanning og verificering
Primærskemaer 2175 0,75 1631,25
Påmindelser 504 0,75 378,00
Lægeskemaer 25 0,75 18,75

Scanning of verificering i alt 2028,00



Lønudgifter til timelønnede Stk Prod. 
pr.time

Timer A kr.

Primærskemaer
Pakke skemaer 3750 200 18,75 60,00 1125,00
Åbne og tømme kuverter 2175 300 7,25 60,00 435,00
Skille og bundte skemaer 2175 150 14,50 60,00 870,00
Scanne og verificere 2175 125 17,40 125,00 2175,00

4605,00
Påmindelser
Pakke påmindelser 1575 100 15,75 60,00 945,00
Åbne og tømme kuverter 504 300 1,68 60,00 100,80
Skille og bundte skemaer 504 150 3,36 60,00 201,60
Scanne og verificere 504 125 4,03 125,00 504,00

1751,40

Alle skemaer
Renskrive kommentarer 25 0,4 62,50 125,00 7812,50
Edb-konsulent 25 6,25 4,00 750,00 3000,00
Samle og pakke rapporter 25 6,25 4,00 60,00 240,00

11052,50

Lønudgifter i alt 17408,90

Rejseudgifter til sekretariat Antal A kr.
Møde med kontaktpersoner 1 800,00 800,00
Informationsmøde 1 800,00 800,00
Feedbackmøde 1 800,00 800,00

Rejseudgifter i alt 2400,00

Materialer til læger
Materiale, feedbackrapport, timeløn, porto 25,00 100,00 2500,00

Materiale til læger i alt 2500,00

I alt 103041,15



A12Celle:
Vedr. svarprocent før evt. påmindelser:Kommentar:
Udleveret med rykker: 70%
Udleveret uden rykker: 66%
Udsendt med/uden rykker: 58%

A14Celle:
Vedr. svarprocent på de udsendte påmindelser:Kommentar:
Udleveret: 42%
Udsendt: 32%

A15Celle:
Vedr. ikke valide i %:Kommentar:
Udleveret med påmindelse: 4% (En del påmindelser kommer retur fra postvæsnet p.g.a. fejl 
adresse)
Udleveret uden påmindelse: 1,5%
Udsendt med/uden påmindelse 10% (Patienterne blev bedt om at returnere skemaet med et  
"nej tak" eller lignende skrevet på forsiden af skemaet hvis de ikke ønskede at medvirke i 
undersøgelsen. Ca. 5% af de udsendte skemaer kom retur med et "nej".

A18Celle:
Vedr. skemaer:Kommentar:
Prisen er fra SVF, Fællestrykkeriet, Århus Universitet

A23Celle:
Vedr. porto, pakke højst 5 kg. Kommentar:
Benyttes hvis der er max. 100 skemaer

A24Celle:
Vedr. porto, pakke højst 10 kg.Kommentar:
Benyttes hvis der er mere end 100 skemaer i pakken

E58Celle:
Vedr. porto kasser:Kommentar:
Vælg porto for max 5 kg eller max 10 kg.

C92Celle:
Vedr. renskrift af kommentarer:Kommentar:
Det antages at det tager 2,5 timer at renskrive kommentarerne vedr. én læge



Bilag 15 
Variable udgifter,  

lægeudleveret uden påmindelser 
 



Beregning af variable udgifter
Metode 3. Lægeudleveret uden påmindelser

Forudsætninger
Antal og %-satser
Læger 25 læger
Skemaer pr. læge, primærskemaer 130 skemaer
  Distribution til patienterne, primærskemaer
      Lægeudleveret fra kasser og/eller 25 kasser
      Sendt til patienten med post 0 skemaer
Svarprocent før evt. påmindelser 66 %
Påmindelser udsendt 1 eller 0 gange 0 gang
Svarprocent på de udsendte påmindelser 42 %
Ikke valide i % ca. 2 %

Priser og løn A kr.
Skemaer 2,70
Kuverter 1,00
Kasse til skemaer 10,00
Porto, alm brev, storbrev op til 50 gram 5,50
Porto, øko. storbrev, op til 100 gram 7,25
Porto, pakke, højst 5 kg 49,00
Porto, pakke, højst 10 kg 61,00
Scanning og verificering, ark 0,75
Picolo, pr. time 60,00
Studenterhjælp, pr. time 125,00
Edb-konsunt, pr time 750,00

Resultater
Svarprocent 66 %
Antal svar 2145 stk.
Antal valide svar 2113 stk.
Valide svar pr. læge 85 stk.
Variable udgifter pr. læge 1910,10 kr.
Variable udgifter pr. valid skema 22,60 kr.
Variable udgifter pr 500 læger 955050,00 kr.



Materialer Stk. A kr. Pris
Primærskemaer
Skemaer 3250 2,70 8775,00
Svarkuverter til skemaer 3250 1,00 3250,00
Kasser [2] 25 10,00 250,00
Posekuverter til skemaer [1] 0 1,00 0,00

12275,00
Påmindelser
Rykkerskemaer 0 2,70 0,00
Posekuverter til påmindelser 0 1,00 0,00
Svarkuverter til påmindelser 0 1,00 0,00

0,00

Materialer i alt 12275,00

Porto og fragt
Primærskemaer
Afhentning af skemaer hos trykker 1 168,00 168,00
Porto, kasser eller 25 61,00 1525,00
Porto skemaer 0 7,25 0,00
Porto, svar på skemaer 2145 5,50 11797,50

13490,50
Påmindelser
Afhentning af skemaer hos trykker 0 168,00 0,00
Porto, påmindelser 0 7,25 0,00
Porto, svar på påmindelser 0 5,50 0,00

0,00

Porto og fragt i alt 13490,50

Scanning og verificering
Primærskemaer 2145 0,75 1608,75
Påmindelser 0 0,75 0,00
Lægeskemaer 25 0,75 18,75

Scanning of verificering i alt 1627,50



Lønudgifter til timelønnede Stk Prod. 
pr.time

Timer A kr.

Primærskemaer
Pakke skemaer 3250 200 16,25 60,00 975,00
Åbne og tømme kuverter 2145 300 7,15 60,00 429,00
Skille og bundte skemaer 2145 150 14,30 60,00 858,00
Scanne og verificere 2145 125 17,16 125,00 2145,00

4407,00
Påmindelser
Pakke påmindelser 0 100 0,00 60,00 0,00
Åbne og tømme kuverter 0 300 0,00 60,00 0,00
Skille og bundte skemaer 0 150 0,00 60,00 0,00
Scanne og verificere 0 125 0,00 125,00 0,00

0,00

Alle skemaer
Renskrive kommentarer 25 0,4 62,50 125,00 7812,50
Edb-konsulent 25 6,25 4,00 750,00 3000,00
Samle og pakke rapporter 25 6,25 4,00 60,00 240,00

11052,50

Lønudgifter i alt 15459,50

Rejseudgifter til sekretariat Antal A kr.
Møde med kontaktpersoner 1 800,00 800,00
Informationsmøde 1 800,00 800,00
Feedbackmøde 1 800,00 800,00

Rejseudgifter i alt 2400,00

Materialer til læger
Materiale, feedbackrapport, timeløn, porto 25,00 100,00 2500,00

Materiale til læger i alt 2500,00

I alt 47752,50



A13Celle:
Vedr. svarprocent før evt. påmindelser:Kommentar:
Udleveret med rykker: 70%
Udleveret uden rykker: 66%
Udsendt med/uden rykker: 58%

A15Celle:
Vedr. svarprocent på de udsendte påmindelser:Kommentar:
Udleveret: 42%
Udsendt: 32%

A16Celle:
Vedr. ikke valide i %:Kommentar:
Udleveret med påmindelse: 4% (En del påmindelser kommer retur fra postvæsnet p.g.a. fejl 
adresse)
Udleveret uden påmindelse: 1,5%
Udsendt med/uden påmindelse 12%

A19Celle:
Vedr. skemaer:Kommentar:
Prisen er fra SVF, Fællestrykkeriet, Århus Universitet

A24Celle:
Vedr. porto, pakke højst 5 kg. Kommentar:
Benyttes hvis der er max. 100 skemaer

A25Celle:
Vedr. porto, pakke højst 10 kg.Kommentar:
Benyttes hvis der er mere end 100 skemaer i pakken

E59Celle:
Vedr. porto kasser:Kommentar:
Vælg porto for max 5 kg eller max 10 kg.

C93Celle:
Vedr. renskrift af kommentarer:Kommentar:
Det antages at det tager 2,5 timer at renskrive kommentarerne vedr. én læge



Bilag 16 
Variable udgifter,  

postomdelt uden påmindelser 
 



Beregning af variable udgifter
Metode 4. Postomdelt uden påmindelser

Forudsætninger
Antal og %-satser
Læger 25 læger
Skemaer pr. læge, primærskemaer 150 skemaer
  Distribution til patienterne, primærskemaer
      Lægeudleveret fra kasser og/eller 0 kasser
      Sendt til patienten med post 3750 skemaer
Svarprocent før evt. påmindelser 58 %
Påmindelser udsendt 1 eller 0 gange 0 gang
Svarprocent på de udsendte påmindelser 32 %
Ikke valide i % ca. 12 %

Priser og løn A kr.
Skemaer 2,70
Kuverter 1,00
Kasse til skemaer 10,00
Porto, alm brev, storbrev op til 50 gram 5,50
Porto, øko. storbrev, op til 100 gram 7,25
Porto, pakke, højst 5 kg 49,00
Porto, pakke, højst 10 kg 61,00
Scanning og verificering, ark 0,75
Picolo, pr. time 60,00
Studenterhjælp, pr. time 125,00
Edb-konsunt, pr time 750,00

Resultater
Svarprocent 58 %
Antal svar 2175 stk.
Antal valide svar 1914 stk.
Valide svar pr. læge 77 stk.
Variable udgifter pr. læge 3166,02 kr.
Variable udgifter pr. valid skema 41,35 kr.
Variable udgifter pr. 500 læger 1583010,00 kr.



Materialer Stk. A kr. Pris
Primærskemaer
Skemaer 3750 2,70 10125,00
Svarkuverter til skemaer 3750 1,00 3750,00
Kasser [2] 0 10,00 0,00
Posekuverter til skemaer [1] 3750 1,00 3750,00

17625,00
Påmindelser
Rykkerskemaer 0 2,70 0,00
Posekuverter til påmindelser 0 1,00 0,00
Svarkuverter til påmindelser 0 1,00 0,00

0,00

Materialer i alt 17625,00

Porto og fragt
Primærskemaer
Afhentning af skemaer hos trykker 1 168,00 168,00
Porto, kasser eller 0 49,00 0,00
Porto skemaer 3750 7,25 27187,50
Porto, svar på skemaer 2175 5,50 11962,50

39318,00
Påmindelser
Afhentning af skemaer hos trykker 0 168,00 0,00
Porto, påmindelser 0 7,25 0,00
Porto, svar på påmindelser 0 5,50 0,00

0,00

Porto og fragt i alt 39318,00

Scanning og verificering
Primærskemaer 2175 0,75 1631,25
Påmindelser 0 0,75 0,00
Lægeskemaer 25 0,75 18,75

Scanning of verificering i alt 1650,00



Lønudgifter til timelønnede Stk Prod. 
pr.time

Timer A kr.

Primærskemaer
Pakke skemaer 3750 200 18,75 60,00 1125,00
Åbne og tømme kuverter 2175 300 7,25 60,00 435,00
Skille og bundte skemaer 2175 150 14,50 60,00 870,00
Scanne og verificere 2175 125 17,40 125,00 2175,00

4605,00
Påmindelser
Pakke påmindelser 0 100 0,00 60,00 0,00
Åbne og tømme kuverter 0 300 0,00 60,00 0,00
Skille og bundte skemaer 0 150 0,00 60,00 0,00
Scanne og verificere 0 125 0,00 125,00 0,00

0,00

Alle skemaer
Renskrive kommentarer 25 0,4 62,50 125,00 7812,50
Edb-konsulent 25 6,25 4,00 750,00 3000,00
Samle og pakke rapporter 25 6,25 4,00 60,00 240,00

11052,50

Lønudgifter i alt 15657,50

Rejseudgifter til sekretariat Antal A kr.
Møde med kontaktpersoner 1 800,00 800,00
Informationsmøde 1 800,00 800,00
Feedbackmøde 1 800,00 800,00

Rejseudgifter i alt 2400,00

Materialer til læger
Materiale, feedbackrapport, timeløn, porto 25,00 100,00 2500,00

Materiale til læger i alt 2500,00

I alt 79150,50



A13Celle:
Vedr. svarprocent før evt. påmindelser:Kommentar:
Udleveret med rykker: 70%
Udleveret uden rykker: 66%
Udsendt med/uden rykker: 58%

A15Celle:
Vedr. svarprocent på de udsendte påmindelser:Kommentar:
Udleveret: 42%
Udsendt: 32%

A16Celle:
Vedr. ikke valide i %:Kommentar:
Udleveret med påmindelse: 4% (En del påmindelser kommer retur fra postvæsnet p.g.a. fejl 
adresse)
Udleveret uden påmindelse: 1,5%
Udsendt med/uden påmindelse 12% (Patienterne blev bedt om at returnere skemaet med et  
"nej tak" eller lignende skrevet på forsiden af skemaet hvis de ikke ønskede at medvirke i 
undersøgelsen. Ca. 5% af de udsendte skemaer kom retur med et "nej".

A19Celle:
Vedr. skemaer:Kommentar:
Prisen er fra SVF, Fællestrykkeriet, Århus Universitet

A24Celle:
Vedr. porto, pakke højst 5 kg. Kommentar:
Benyttes hvis der er max. 100 skemaer

A25Celle:
Vedr. porto, pakke højst 10 kg.Kommentar:
Benyttes hvis der er mere end 100 skemaer i pakken

E59Celle:
Vedr. porto kasser:Kommentar:
Vælg porto for max 5 kg eller max 10 kg.

C93Celle:
Vedr. renskrift af kommentarer:Kommentar:
Det antages at det tager 2,5 timer at renskrive kommentarerne vedr. én læge
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