




 
 
 
 
 

 
 

Sygdomstilstand 
Sygdomsudvikling i patientforløbet 

Gavner patientforløb patienten? 
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DATA FRA PATIENTER 



HVAD ER PRO-DATA? 

PRO-data (Patient Reported Outcome Data) er data om patientens 
helbredstilstand, herunder fysiske og mentale helbred, symptomer, 

helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau.  
 

PRO-data bliver rapporteret direkte af patienten.  
(Program PRO, side 16) 

 



HVAD ER PRO-DATA? 
•  PRO-data: 

•  siger noget om patientens/borgernes egen vurdering af 
helbredstilstand, og dermed gavn og værdi af 
patientforløbet 

•  indsamles via systematiske, standardiserede og valide 
PRO-instrumenter og –metoder 

•  kan være sygdomsspecifikke, domænespecifikke og 
generelle spørgsmål 

•  kan være en indikatorer for patienten/borgerens outcome 
af forløbet på lige fod med andre kvalitetsindikatorer 

•  Patienter/borgere skal inddrages i udviklingen af PRO-
spørgerammer 



HVILKET HUL FYLDER PRO-DATA? 

 
 

Outcome og helbredstilstand fra 
patientens perspektiv! 



HVAD KAN PRO-DATA ANVENDES TIL? 

Individuelt – forbedring af forløb 
 
Patientgruppen – kvalitet og udvikling 
 
Forskning 
 

 



INDIVIDUELT FOR HVER PATIENT/BORGER 

•  Følge og målrette patientens/borgernes behandling, gavn af 
behandling 

•  Øget inddragelse og bedre kommunikation 

•  Monitorering af sygdom og helbred 
•  Læring om egen sygdom og helbred 

•  Dialogstøtteværktøjer 
•  Brugerstyret behandling, styring ambulante kontroller 
•  Fælles beslutningstagning 



MONITORERING OG LÆRING OM SYGDOM 

•  Self-tracking, apps 
•  Adgang til PRO-data 
•  Forudsætning for meningsfuldhed og relevans for patient 
•  Empowerment og health literacy 



DIALOGSTØTTEREDSKAB 

• DanBIO, (Ambuflex) 
• Danner grundlag for konsultationen og videre behandling 

 



BRUGERSTYRET BEHANDLING, STYRING OG 
PRIORITERING AF AMBULANTE KONTROLLER 
•  Udvidelse af spiserør, Ambuflex 
•  RSI-projekt: epilepsi, kemo til brystkræft og prostatakræft 

 



FÆLLES BESLUTNINGSTAGNING – 
PROGNOSTISK VÆRKTØJ 

• Med tiden en del af beslutningsgrundlaget for valg af 
behandling 

• Gentofte Hospital 
 



TVÆRSEKTORIELT POTENTIALE - INDIVIDUEL 

•  Det samlede patientforløb 
•  Patienten/borgeren ser det samlede forløb og den samlede 

gavn af forløbet. 

•  Fælles arbejdsredskab 
• Mål for patient/borger 
•  Sprog mellem sektorer og specialer 



PATIENTGRUPPE - UDVIKLING - KVALITET 

•  Aggregerede PRO-data for hele patient/borgergruppen à gavn af 
forløb 
•  Afdelingsniveau – status og kvalitetsudvikling af den enkelte 

behandling/sundhedsopgave 
•  Samlede patientforløb (tværsektorielt) – kvalitetsudvikling og 

værdibaseret styring (Danske Regioner) 
•  Supplere datagrundlag 





FORSKNING 

•  Lang tradition og oprindelse 
•  Livskvalitetsforskning, SF36 

•  Lægemiddelforskning/-udvikling 
•  Krav i USA, FDA, 2009 

•  Kliniske databaser, RKKP 



PRO-DATA OG INDDRAGELSE 

PRO-data er patientens perspektiv  
 à PRO-redskaber og anvendelse skal give mening og være 
relevante for patienter og sundhedspersoner 

 
Organisatorisk inddragelse: 

 Patienter inddrages i udvikling af PRO-redskaberne 
 
Individuel inddragelse: 

 PRO-redskaberne anvendes til at forbedre og målrette de enkelte 
patientforløb 

 



PRO-DATA OG DOKUMENTATION I SYGEPLEJEN 
Patientens perspektiv på ‘hvordan det går’ 
Patienten dokumenterer sig selv! Fedt! 
 
Systematik og ensartethed à standardiserede PRO-redskaber 
 
IT-understøttelse – patientmoduler 
 
 
Understøtte sygeplejeobservationer 

 à fokusere på problemer 



PRO-DATA OG DOKUMENTATION I SYGEPLEJEN 
Dokumentationsbyrde? 

 Patienten dokumenterer – fedt! 
 Nødvendig dokumentation? 
 Kan alle forstå og svare? Ulighed? 
Sundhedskompetencer? 

 
Hvem skal forholde sig til det nye data? Og 

hvad skal man gøre ved svarene? 
 IT-understøttelse? 
 Implementering? 
 Kompetencer? 

 



HVOR LANGT ER VI I DK? 



PROBLEMER HER OG NU? 

Hvordan udvikler og implementerer vi relevante og meningsfulde 
PRO-redskaber? 

Giver de mening for patienterne? à BI-processer 
Er de valide og testede så sundhedspersoner stoler på dem? à 

omstændig proces 
Naturlig og let del af arbejdsgange? 
Accept af at patientperspektivet som vigtig og valid data og 

supplement i den enkelte patients behandling/forløb og i 
kvalitetsudvikling 

 
 



PRO-DATA - INDBLIK OG OVERBLIK FOR HVEM? 

Indblik - i hvad? 
 Patientens vurdering af eget helbred på en systematisk måde 

 
Overblik - for hvem? 

 Patienter kan følge egen sygdomsudvikling 
 Sundhedspersoner får patientens vurdering af helbredstilstand 
som supplement til andre kliniske data 
 Ledelser og kvalitetsudviklere får patientperspektivet som 
supplerende data til andre kvalitetsindikatorer 

 



MEN hvis PRO-data skal opfylde potentialerne 
 skal PRO-redskaber og brugerflader (fx IT) være relevante og 
meningsfulde for patienter, sundhedspersoner og ledelser,  
 à Grunddige inddragelsesmetoder i udvikling og implementering 
 à Tværfaglig og tværsektorielt redskaber og brugerflader 

 



TAK FOR ORDET! 
mmp@vibis.dk 


