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Baggrund for det nationale PRO-arbejde
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Aftalt i ØA for 2017 mellem staten, regioner og kommuner:

Den nationale styregruppe for PRO skal etablere en 

rammesætning, der bidrager til at understøtte brugen af PRO i 

daglig klinisk praksis og til kvalitetsudvikling i 

sundhedsvæsenet i alle sektorer/på tværs af sektorer - hvor 

relevant

Styregruppen består af:



Begrebsramme for det nationale PRO-arbejde

”Patientrapporterede data, der omhandler patientens helbredstilstand, 
herunder det fysiske og mentale helbred, symptomer, helbredsrelateret 
livskvalitet og funktionsniveau”
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Brugen af PRO-data

Aktiv PRO
Bruges altid i den direkte patientbehandling til at forbedre 
individuelle forløb og sikre egeninddragelse i behandlingen. Svar  
kan efterfølgende bruges i kvalitetsarbejde og forskning.

Passiv PRO
Ved passiv PRO oplever patienten 
ikke direkte at svarene anvendes. 
Bruges alene i  kvalitetsøjemed til 
kvalitetsudvikling, styring og 
forskning

”Man bliver ikke slankere 
af at veje sig tit”

Jim Hagemann Snabe,
CEO Mærsk



Passiv PROAktiv PRO

Hvorfor PRO? 

Styring af midler i 
sundhedsvæsenet; 
bl.a. værdibaseret 
styring

Kvalitetsarbejde og 
forskning

Kvalitetsudvikling i 
klinikken – hvordan 
går det mine/afd.’s 
patienter?

Beslutningsstøtte 
til behandling i 
konsultation med 
patient

Øget indflydelse på 
egen behand-ling
og øget 
egenmestring

Planlægning og 
forbedring af 
behandlingsforløb

Aktiv fokus på 
patientens behov 
under konsultation

Prioritere ressourcer 
til patienter med 
større behov 



Anvendelse af PRO – set fra patienten
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”Mine” PRO-data giver 
mig mulighed for:

At tage ansvar for 
min egen hel-
bredelse

At reducere afmagt og 
skabe håb

At bevidstgøre mig om mine 
problemer, behov, 
handlemuligheder

At formidle mine 
problemer til de, jeg 
møder på min ”vej”

At jeg – borgeren –
inddrager sundheds-
væsenet i mit liv



PRO-data gøres 

tilgængelig for alle 

relevante aktører 

gennem den nationale it-

infrastruktur Ved mødet/visitationen laves

en plan for videre forløb.
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Spørgeskemaer lægges i 

den nationale ‘bank’

1

2

3

4
Spørgeskemaet kan bl.a. 

anvendes til visitation og/eller 

forberedelse af mødet mellem 

patient og 

sundhedsprofessionel 
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PRO-flowet
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‘Udvikling’ af 

spørgeskema og 

beslutningsalgoritme

Tilretning og tilpasning

I den enkelte

organisation gøres 
spørgeskemaet

tilgængeligt for 

brugerne 

6b
Data kan stilles til rådighed til 

sekundær anvendelsen eks. 

kliniske kvalitetsdatabaser og 

forskning



Sundhedsstyrelsen ser to former for inddragelse: 

• At brugerne direkte indgår som aktive parter i Sundhedsstyrelsens aktiviteter og på 
denne måde får indflydelse og betydning for udvikling af sundhedsaktiviteter 

• At viden om brugerforhold belyses gennem andre former for repræsentation og 
forskningsbaseret viden end ved direkte inddragelse af brugerne. 

ViBIS: ingen klar og almen accepteret definition af brugerinddragelse på

• definerer brugere af sundhedsvæsenet som patienter og pårørende. 

• Inddragelsen af brugere kan overordnet opdeles i to dimensioner: 

• Individuel brugerinddragelse

• Organisatorisk brugerinddragelse
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Patientinddragelse



10

Arnsteins stige

Arnstein, Sherry R.(1969) 'A Ladder Of Citizen Participation', Journal of the American Planning Association, 35: 4, 216 — 224
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Rammer for patientinddragelse
- Danske Patienters rammeværk

Rammer
• Procesbeskrivelse med systematisk ‘sikring’ af inddragelse fra 

start til slut
• Metodeudvikling i samarbejde med Danske Patienter
• To styregrupperepræsentanter fra Danske Patienter - sikrer 

patientfokus i styregruppen 

Proces
• Workshops med patienter, pårørende 
og patientforeninger
• Udgifter til transport refunderes 
• Planlægning og afholdelse af 
workshops forsøger at tilgodese 
patientdeltagelse
• Tid, sted, økonomi, 
brugerinddragelsesspil 
• Planlægningsmøder med 
patientforeninger
• Patientforeninger bidrager med input 
til fokusering af indsatsområder samt 
viden om patientgruppen

Anvendelse
• Input fra patientworkshops 
medtages i arbejdet i kliniske 
koordinationsgrupper
• Patientrepræsentanter og 
patientforeninger med i kliniske 
koordinationsgrupper
• Evaluering af informationsmateriale
• Evaluering af indhold og relevans af 
spørgsmål
• Evaluering efter pilottest
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‘Udvikling’ af spørgeskemaer og 
fastlæggelse af, hvordan de skal bruges

Klinisk 
koordinations
gruppe 
workshop 1 

Test af indhold og anvendelseForberedelse

Måned 0-3 Måned 4-6 Måned 7-12

Gennemførsel

Klinisk 
koordinations
gruppe 
workshop 2 

Klinisk 
koordinations
gruppe 
workshop 3 

Klinisk 
koordinations
gruppe 
workshop 4 

Patient 
workshop 1 

Patient 
workshop 2 

Patient 
workshop 3 

Patient 
workshop 4 

Gennemførsel

Møder med 
sundheds-
faglige

Møder med 
patient-
forening(er)

Forberedelse
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Patient-workshops

Formål: at sikre relevansen for patienter og få patienternes input til brug ved arbejdet i de 
kliniske koordinationsgrupper 

Beskriver patientrejse og drøfter formål, indhold og anvendelse af spørgeskemaer 
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Klinisk koordinationsgruppe-workshops

Formål: at identificere og fastlægge relevante spørgsmål med udgangspunkt i det, 
som er relevant for patienten og dennes forløb

Beslutter formål med samt anvendelse og indhold af spørgeskemaer

Deltagere: sundhedsfaglige fra regioner, kommuner og praksis, patienter, 
patientforeninger, lægevidenskabelig selskaber, kliniske kvalitetsdatabaser



Danske patienter med i styregruppe

Møder med patientforeninger

Interviews med patienter

Workshops med patienter, pårørende og 
patientforeninger

Spil udviklet på AAU

Planlagt evaluering af informationsmateriale

Planlægger test af indhold med patienter

Planlægger evaluering af anvendelse af PRO efter 
piloter

Igangsætter ph.d. ved AAU 
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Opsummering - hvad har vi gjort? 



Flere patientworkshop lagt ind i 
mellem workshops i de kliniske 
koordinationsgrupper

Øget inddragelse af patientforeninger 
i bl.a. planlægning og gennemførsel

Evaluering af hvordan PRO påvirker 
patienter og sundhedsfaglige

Kommunikationsunderstøttet 
spørgeskema 
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Patientinddragelse fremadrettet



?
PROsekr@sundhedsdata.dk

PRO-danmark.dk 
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