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Baggrund 

Den nationale PRO-spørgeskemabank drives af Sundhedsdatastyrelsen. 

Spørgeskemabanken anvendes af det nationale PRO-sekretariat til at udstille de nationale spør-

geskemaer i PRO-pakker som sundhedsvæsenets aktører kan hente og implementere i deres 

lokale PRO-systemer.  

Spørgeskemabanken kan tilgås af alle. Nogle brugere vil have begrænset funktionalitet i appli-

kationen hvor de kun kan inspicere PRO-pakker. Lokale aktører der skal hente PRO-pakker til 

implementering skal oprettes i banken til dette specifikke formål. Den centrale administrator 

funktion i spørgeskemabanken varetages af ansatte i Sundhedsdatastyrelsen. 

 

Beskrivelse af brugere 

Anonyme brugere: Dækker alle brugere der anvender applikationen uden login. Dette kan både 

være sundhedsfaglige, PRO-konsulenter, borgere mv. der er interesseret i PRO-pakker og vil ori-

entere sig i PRO-sekretariatets arbejde. Anonyme brugere kan fremsøge publicerede PRO-pak-

ker og inspicere dem. Dvs. de kan ikke downloade PRO-pakker og dokumenter i PRO-pakken kan 

kun inspiceres direkte i løsningen med spærring for kopiering af indhold mv.  

Ydermere kan anonyme brugere ikke få adgang til indhold i PRO-pakker, der er markeret som 

konfidentielt grundet fx licenskrav fra opretshaver. 
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Lokale spørgeskemaadministratorer: Brugere som skal kunne hente PRO-pakker fra spørgeske-

mabanken fx i forbindelse med direkte implementering af spørgeskemaet i lokalt system. Dette 

vil ofte være sundhedsfaglige, PRO-konsulenter eller leverandører for regioner/kommuner.  

De vil have samme funktionalitet som ovenstående samt mulighed for at hente PRO-pakker samt 

tilgå konfidentielt indhold. Brugere fra sundhedsvæsenet og leverandører skal logge ind med 

deres arbejdsmail for at have rettigheder som lokale spørgeskemaadministratorer. 

 

Centrale spørgeskemaadministratorer: Brugere der kan oprette, redigere og slette PRO-pakke. I 

udgangspunktet er der kun et par enkelte ansatte i Sundhedsdatastyrelsen med denne rolle. 

 

 

Søgefunktionalitet 

Du kan søge efter PRO-spørgeskemapakker i PRO spørgeskemabanken enten ved at søge med 

fritekst i søgefeltet evt. med wildcard “*” bag efter søgeordet. Du kan også begrænse din søg-

ning ved hjælp af metadatafelterne umiddelbart under søgefeltet. Du har mulighed for at angive 

følgende metadata i forbindelse med søgning: 

 SKS-koder for diagnoser/problemer og behandlinger 

 Bestemte udleveringstidspunkter 

 Køn 

 

Når du trykker på søgeknappen vil din søgning så blive begrænset af dine valg af metadata. Be-

mærk, at hvis du vælger flere metadata i det samme metadatafelt da medtages PRO-pakker som 

matcher en eller flere af de valgte metadata inden for samme metadatatype. Hvis du angiver 

værdier i forskellige metadatafelter da medtages PRO-pakker som matcher på alle de forskellige 

metadatafelter. Eksempel: 

 

 
Her fremfindes alle de PRO-pakker, som indeholder teksten “diabe*” et eller andet sted i PRO-

pakken og som har Diagnose/Problem DE10* eller DE11* og “før lille/løbende kontrol under 

behandling” i Udleveringstidspunkt. Der er således en “OG-relation” mellem søgefeltet og me-

tadata, men en “ELLER-relation” mellem flere værdier inden for samme metadatafelt. 
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Fundne PRO-pakker vises i en søgeliste sorteret efter hvor godt de matchede dine søgekriterier. 

Indhold i PRO-pakkens dokumenter indgår også i søgningen.  

Funktionalitet i PRO-pakke listen 

Ved en søgning vil resultatet fremtræde af en søgeliste under søge feltet. Ift. ovenstående søge-

eksempel vil søgelisten fremtræde således: 

 

 
 

Ens søgning vil også kunne give en søgeliste med flere resultater. Fx vil en søgning på slidgigt 

give følgende resultatliste: 

 

 
 

På baggrund af søgelisteresultatet hvor en eller flere PRO-pakker vil fremtræde kan brugeren 

folde den ønskede PRO-pakke ved at trykke på + således: 

 

 
 

Hvis man ønsker at inspicere dokumenter i PRO-pakken skal der trykkes på   ud for det spe-
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cifikke dokument. Inspektion af dokumenter i PRO-pakken vil vises i et separat læse-vindue. In-

spektion er dokumenter er tiltænkt en begrænset funktionalitet fx kan man ikke copy-paste ind-

hold for PRO-pakkens dokumenter via Inspektionsfunktionen. Dette skyldes bl.a. licenskrav på 

hele eller dele af spørgeskemaerne. 

Ydermere vil der være dokumenter i PRO-pakker der kan være markeret med Konfidentiel og 

disse dokumenter kan kun tilgås for lokale brugere. 

 

Hvis man vil downloade alle PRO-pakkens dokumenter skal brugeren være logget ind som lokal 

spørgeskemaadministrator. Hvis brugeren er logget ind vil man kunne downloade PRO-pakken 

via . Når en PRO-pakke downloades oprettes der automatisk et abonnement på den givne 

PRO-pakke og fremtidige rettelser og versionsændringer vil blive sendt ud til de brugere.  

Det er også muligt at oprette et abonnement på en given PRO-pakke manuelt. Det er kun muligt 

for lokale og centrale brugere og gøres via  knappen.  

 

 

Klik på + for at se de dokumenter, som PRO-pakken indehol-

der 
+ Alle brugere 

Klik på vis-ikonet (efter at have klikket på +) for at få vist 

PRO-pakkens dokumenter  

Alle brugere 

Klik på download-ikonet, hvis du ønsker at downloade PRO-

pakken  

Kun lokale og 

centrale admin. 

Klik på abonnements-ikonet, hvis du ønsker at oprette abonne-

ment på ændringer på den givne PRO-pakke fx hvis den udgår  

Kun lokale og 

centrale admin. 

 

Support, fejl, forslag mv. 

Hvis der opleves problemer, findes fejl eller har generelle spørgsmål/forslag til applikationen 

bedes der rettes henvendelse til Sundhedsdatastyrelsens Servicedesk: 

- E-mail: servicedesk@sundhedsdata.dk 

- Telefon: 3268 3900 (åbningstid: hverdage 10:00-14:00) 

mailto:servicedesk@sundhedsdata.dk

