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Hvad er PRO?
Et mål baseret på oplysninger, som kommer direkte fra patienten om
patientens sundhedstilstand uden tilføjelse og fortolkning af patientens svar
af en kliniker eller nogen anden (FDA, 2009)
I international og dansk litteratur anvendes både betegnelsen PRO (Patient
Reported Outcome) og PROM (Patient Reported Outcome Measures)
PROM anvendes, når man taler om selve måleredskabet, og PRO bruges,
når man taler om data vedrørende patienters egen oplevelse af
symptomer, funktionsevne, helbredstilstand og livskvalitet.
Kilde. Riiskjær E. Kristensen S. Mainz J. Patientrapporterede Oplysninger (PRO) I: Mainz J. Johnsen SP. Kvalitet og patientsikkerhed i
sundhedsvæsenet. Munksgaard, 2022
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Hvordan kan vi anvende PRO?
Screeningsværktøj - PRO kan anvendes til at screene den enkelte
patients behov for rutinemæssig ambulant kontrol og dermed
reducere antallet af rutinekontroller
Dialogværktøj - PRO hjælper behandler og patient til at målrette
samtalen og fokusere på det, der er vigtigst for patienten at tale om.
PRO faciliterer inddragelse og medejerskab i beslutninger
Beslutningsstøtteværktøj – PRO faciliterer målrettet diagnosticering
og behandling på grundlag af patientens PRO - data
Kliniknær kvalitetsudvikling - PRO - data kan anvendes i den lokale
kvalitetsudvikling
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Hvordan kan vi anvende PRO?
Aggregeret kvalitetsarbejde og forskning - PRO - data kan
eksempelvis komplementere de kliniske kvalitetsindikatorer. PRO data rummer muligheder for, at det samlede behandlingsforløb
vurderes på tværs af sektorer set med patienternes øjne. PRO -data
kan anvendes til sammenligning på tværs af kliniske afdelinger
Styring, benchmarking og gennemsigtighed - PRO -data kan
understøtte værdibaseret styring af sygehussektoren pga. dets fokus
på værdi for patienten. Desuden er der potentialer i forhold til
benchmarking og gennemsigtighed.
Sundhedsdatastyrelsen, 2017
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RKKP’s strategi

Data i de kliniske
kvalitetsdatabaser skal
være relevante, valide og
tidstro

Data i de kliniske
kvalitetsdatabaser dække hele
patientforløbet og forskellige
aspekter af behandlingen

RKKP skal skabe synlighed om indsatser
og resultater og bidrage til, at data og
viden bringes i spil og understøtter et
lærende sundhedsvæsen

Status PRO i de kliniske kvalitetsdatabaser
Anvender PRO

Er i gang med PRO-projekter

Dansk Depressions Database

Dansk Apopleksiregister

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase

Dansk Blærecancer Database

Dansk Korsbåndsregister

Dansk Diabetes database

Dansk Palliativ Database*

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Reumatologisk Database

Dansk Knæalloplastik Register

Dansk Skulderalloplastikregister

Dansk Palliativ Database

Databasen for Behandling af Svær Overvægt*

Dansk Prostata Cancer Database

Hudkræftdatabasen

Dansk Sarkom Database

Landsdækkende kvalitetsdatabase for rygmarvsskadede
Den Nationale Skizofrenidatabase
Sclerosebehandlingsregistret*
* Indtastet af klinikere
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Vi ved det kan lade sig gøre
Op til den kliniske styregruppe
Definere PRO-indikatorer - samarbejde ml. klinikere,
patienter og RKKP-team
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