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Hvad kræver udvikling og implementering
af PRO i klinisk praksis?
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PATIENT-REPORTED OUTCOME (PRO)

Food and Drug Administration, 2009

”A PRO is any report of the status of a patient’s health condition 

that comes directly from the patient, without interpretation of the 

patient’s response by a clinician or anyone else”. 



HVORFOR PRO I KLINISK PRAKSIS?

Få overblik

• Selvvurderet helbred

• Respons på behandling 

• Ændringer over tid

Inddrag patienten 

• Mellem patient og behandler 

• Patient-centreret kommunikation i det 

kliniske møde

• Problemfokusere samtalen

• Åbne op for tabuemner

Brug ressourcerne 

smartere

• Screening: identificere 

symptomer 

• Behovsstyret kontakt

• Indikation for behandling

Patienterne opnår self-

management

• Læring om egen sygdom 

• Får mulighed for at tage større ansvar 

i opfølgningsforløb 

Porter I et al, 2016
Mejdahl et al, 2016
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AMBUFLEX

• Regionshospitalet Herning, 

Hospitalsenheden Vest, 

Region Midtjylland

• IT, projektkoordination og forskning

(VestKronik)

Drift (og forskning)

Forskning



AMBUFLEX-LØSNINGER

• Epilepsi

• Narkolepsi

• Søvnapnø

• Leddegigt

• Nyresvigt

• Prostatakræft

• Lungekræft

• Brystkræft

• Kemoterapi

• NIV

• Astma

• KOL

• HIV 

• Hjertetransplantation

• Neuromuskulær

• Gestational diabetes

• Sklerose

• Kronisk tarmbetændelse

• Diabetes  

• Hydrocephalus

• Cochlear IMP

• Palliation

I DRIFT UNDER UDVIKLING

Oktober 2017: Patienter ialt: 34.120 Besvarelser ialt: 69.365 



AMBUFLEX I KLINISK PRAKSIS



Lægekonsultation:

- informeret samtykke

- patient oprettes i AmbuFlex





Nej, jeg ringer selv, hvis jeg har behov for kontakt

Ja, jeg vil gerne ringes op

Ved ikke

4 - 6

Hvor mange afføringer har du haft i dagtimerne?

(Sæt kun ét kryds)

I

I

I

I

Har du behov for kontakt til ambulatoriet på nuværende 

tidspunkt?

I

I

I

ALGORITMEN KØRES AUTOMATISK

Flere end 9

0 - 3

7 - 9
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TRE VIGTIGE SPØRGSMÅL

• Hvad er formålet?

• Hvem er målgruppen?

• Hvad ønsker vi at vide? 



HVILKEN PRO SKAL MAN VÆLGE?

 Something old

 Something borrowed

 Something new

 Something blue



SPØRGESKEMAET

• Generelt helbred

• Symptomer

• Livskvalitet

• Trivsel

• Træthed

• Sygdomsindsigt

• Seksualitet

• Medicin

• Vægt

• Ønske om kontakt

INDHOLD
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IMPLEMENTERING

Scaccia, et al, 13 April 2015



Forudsætninger
Godkendelses procedure 
(identificér behov)

Præ-møder (identificér 
barrierer)

Sikre synlig 
ledelsesmæssig 
opbakning

Præ-
implementring

Udvikle et klinisk relevant 
produkt

Fokus på forandring i 
arbejdsgange

Kommunikationsplan

Opstartsmøde

Implementering
Træning af klinikere i brug af 
IT og fortolkning af PRO-data

Opfølgningsmøde med 
ambulatoriet 

Plan-do-act-check cyklus

AmbuFlex projektkoordinator 
har en aktiv rolle

Forankring og 
udbredelse 

Evaluering 

Tilpasning 

Udbredelse til andre 
ambulatorier

REP model: Kilbourne 2007

HVORDAN UNDERSTØTTER AMBUFLEX 

IMPLEMENTERING?



SPØRGSMÅL



TAKE HOME MESSAGE

• AmbuFlex arbejder med PRO-løsninger på individ 

niveau for kroniske patienter og patienter med kræft.

• Husk bryllupstraditionerne ved udvikling af PRO og 

inkludér noget gammelt, noget lånt og noget nyt.

• Det er vigtigt at afdelingen er parat til forandring så 

implementeringen bygger på et solidt fundament. 


