PRO – Patient Reported Outcome
Onsdag den 14. september 2016 kl. 16.00 – 18.00
i Domus Medica (Lægeforeningen), Store Sal.
eller

Onsdag den 21. september 2016 kl. 16.00 – 18.00
på Århus Universitetshospital, Skejby, Auditorium B
Vi har i mange år samlet patienternes vurderinger af mødet med sundhedsvæsenet ind i LUP og andre
”tilfredshedsundersøgelser”. Der har været mindre fokus på patientrapporterede helbredsoplevelser
og outcomes – de såkaldte PRO data. Det har ændret sig markant de sidste par år, hvor PRO data er
kommet ind både i klinikken og i kvalitetsmonitoreringen. En dansk PRO-ekspertgruppe har
sammenfattet erfaringer og forslag til fremtidens PRO anvendelse i dansk sundhedsvæsen, dels for at
systematisere symptommonitorering og styrke patienternes behandlingspræferencer og involvering i
behandlingsvalg og –fokus, dels for at få disse data med i kvalitetsmonitorering og i de nationale
kvalitetsmål og dels for at effektivisere nogle behandlingsrutiner, fx i opfølgningsprogrammer for
kræftpatienter. Kliniske interventionsstudier rapporterer lovende effekter på patienternes
livskvalitet og overlevelse.
Vel mødt.
Program
16.00

Velkomst og indledning

v/Jes Søgaard, bestyrelsesmedlem
16.05

PRO-ekspertgruppens rapport og konklusioner

v/Mogens Hørder, professor, SDU, formand for PRO-ekspertgruppen
16.25

Hvordan kan læger og sygeplejersker bidrage til udvikling og anvendelse af PRO data i klinik
og monitorering og er der kritiske opmærksomhedspunkter?
Oplæg fra FAS og DSR.

v/Peder Klement Jensen, bestyrelsesmedlem, Overlægeforeningen og konsulent Janne Due
Sommerset, DSR (den 14. september 2016)
v/Lone Susanne Jensen, tidligere bestyrelsesmedlem, Overlægeforeningen og Grethe
Christensen, formand for DSR (den 21. september 2016)
16.50

Erfaringer med Net-KOL fra patientens side

v/Marianne Grube, patient (den 14. september 2016)
Erfaringer med Ambuflex til epilepsikontroller fra patientens side

v/Tina Skadkjær, patient (den 21. september 2016)
17.00

Diskussion med oplægsholderne og salen

17.30

Afrunding

17.35

Sandwich og networking

18.00

Farvel og tak for i dag

Tilmelding:
Tilmelding skal ske via selskabets hjemmeside www.dsks.dk senest den 2. september 2016.
Pris:
Deltagelse er gratis. Ved udeblivelse uden afbud vil der blive fremsendt en faktura på 100 kr.

