


HVORFOR ET PROGRAM PRO ?

For at skabe et solidt vidensgrundlag for, hvordan man kan anvende PRO-data i 

systematisk kvalitetsudvikling af patientforløb på tværs af sektorer- og 

For at et levere bud på, hvordan PRO-data kan implementeres i stor skala –

bæredygtigt og kvalificeret - i det samlede sundhedsvæsen. Herunder pege på 

strategier og pilotprojekter.

Hvad kan vi levere et bud på:

hvad er PRO-data ? 

hvordan udvikle og anvende PRO-data til anvendelse i kvalitetsudvikling på

lige fod med KLIN-data



PROCESSEN I PROGRAM PRO

Projektperiode  fra primo 2015 til medio 2016

Styregruppe: ViBIS (3 pers.), Trygfonden (2 pers.) og formand for Ekspertgruppen

Ekspertgruppe:

29 personligt udpegede eksperter fra danske vidensmiljøer

6 Ekspertgruppemøder

Patientdialogmøde og internationalt review fra 3 eksperter

En rapport med vidensgrundlag og anbefalinger – ca 23 septem ber 2016

Lancering 28. sep. 2016 på Christiansborg

Løbende interessevaretagelse og udbredelse af  viden om PRO-data



HVAD KAN MAN FINDE I RAPPORTEN ?

ET VIDENSGRUNDLAG  : BASERET PÅ LITTERATUR ,ERFARINGER OG 

EKSPERTGRUPPENS DRØFTELSER 

FRA VIDEN TIL PRAKTISK ANVENDELSE: OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

DEN GODE PRAKSIS FOR PRO DATA TIL KVALITETSUDVIKLING.:EN GUIDE

ET OPLÆG TIL EN NATIONAL STRATE GI FOR UDBREDELSE AF PRO DATA I 

KVALITETSUDVIKLING  



HVAD ER PRO-DATA

‘Patientrapporterede data om helbredtilstand – herefter betegnet PRO-data 

- er data om patientens helbredstilstand, herunder fysiske og mentale 

helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau. 

PRO-data er rapporteret direkte af patienten’

- er indikatorer for patientens outcome af patientforløbet på lige fod med 

andre kvalitetsindikatorer

- indsamles via systematiske, standardiserede og valide PRO-instrumenter 

og –metoder



ILLUSTRATION AF TYPER AF 

PATIENTRAPPORTEREDE DATA:



HVORDAN KAN PRO-DATA ANVENDES?



HVORDAN MÅLER VI PRO?

Fra PRO til PRO-data via Instrumenter/Måleredskaber

• Validerede spørgeskemaer

• F.eks SF-36, EQ5D og mange flere…

• Generiske, sygdomsspecifikke eller 

domænespecifikke



KRITERIER FOR VALG AF 

MÅLEINSTRUMENTER

1) At de helbredseffekter der måles på er meningsfulde i den 

konkrete patientgruppe og at de er følsomme over for ændringer 

i behandlingspraksis

2) Er fundet forståelige af patienter i kvalitative undersøgelser og 

gerne i den aktuelle kontekst

3) Demonstrerer validitet, reliabilitet og følsomhed

4) Er gennemførbart (ikke for langt spørgeskema, oversat til 

relevante sprog, og kan håndteres elektronisk).
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OG HVAD KAN MAN BRUGE PRO TIL?

på individuelt niveau – målrette patientens behandling

på afdelingsniveau - ledelsesinformation

på overordnet niveau af samlede patientforløb - kvalitetsudvikling



POTENTIALER FOR PRO I KVALITETSUDVIKLING



DATA FLOW



NOGLE OVERORDNEDE ANBEFALINGER

- Sammenhængen mellem behandlingsindsatsen og 

resultatindikatorer skal anskueliggøres og kunne måles med 

PRO-data.  

- Det skal være meningsfuldt og relevant for patienter, 

sundhedsprofessionelle og ledelse.

- Det skal være forankret i den sundhedsfaglige hverdag.

- Det bør udvikles som et fælles arbejdsredskab for patienter, 

sundhedsprofessionelle og kvalitetsudviklere. 

- Incitamentstrukturer bør adresseres.



Patienter i Danmark vil 
gerne bidrage til 
sundhedsvæsenets 
udvikling.

• Sundhedsvæsnet bør så 
vidt muligt inddrage og 
gøre brug af patientens 
viden, behov, præferencer 
og ressourcer.

• PRO-data skal understøtte 
relevant dialog

• PRO-data skal muliggøre 
rummelighed og 
fleksibilitet, så patienter 
med forskellige holdninger, 
behov og forudsætninger 
imødekommes.

• PRO-data skal være 
meningsfulde for patienter, 
sundhedspersoner og 
ledelser.

• PRO-data skal bidrage til at 
forbedre outcome af 
patientforløb og dermed 
bidrage til synlig værdi for 
patienten.

VÆRDIGRUNDLAG FOR PRO 



GOD PRAKSIS

1 Vælg relevant patientgruppe

2 Kortlæg relevante aktører i patientforløb

3 Etabler en styregruppe for PRO-kvalitetsarbejdet

4 Organiser og planlæg rammer for PRO-kvalitetsarbejdet

5 Opsaml PRO-data med udgangspunkt i klinisk anvendelse

6 Planlæg anvendelse af PRO-data i systematisk kvalitetsudvikling

7 Planlæg indsamlingsmetoder

8 Vælg egnet PRO-instrument

9 Analyser PRO-data i kvalitetsudviklingsperspektiv

10 Informer og træn patienter og sundhedspersoner

11 Vurder resultater af analyser af PRO-data og juster praksis

12 Evaluer PRO-datas anvendelse i kvalitetssystemet





PRO DATA I KVALITETSTÆNKNING



FORANKRING OG UDBREDELSE

National strategi for udbredelse

 Fælles national retning gennem God Praksis for implementering af PRO-data i 

kvalitetsudvikling for både nationale og lokale initiativer

 Bygge ovenpå eksisterende projekter – og på afgrænsede områder

 Fælles aftaler om PRO-data indarbejdes i tværsektorielle samarbejdsstrukturer.

 National task force – skabe fælles retning


