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Status for det danske arbejde med patientrapportere-
de oplysninger – foråret 2017 

Denne pjece omhandler baggrunden for og retningen på det danske arbejde 

med patientrapporterede oplysninger og såkaldte PRO-data. Den henvender 

sig til klinikere, beslutningstagere og andre interesseret i arbejdet med PRO-

data. 

Der har været arbejdet med patientrapporterede oplysninger i Danmark og 

internationalt i over 20 år. Der er igangsat mange projekter både med sigte på 

direkte patientbehandling, kvalitetsudvikling, værdibaseret styring og forsk-

ning. Indsatsen er godt i gang på sygehuse, i kommunal pleje og i almen prak-

sis – men det er relativt nyt, at vi forsøger at samle indsatsen på tværs af 

sektorer og på tværs af indsatsområder. 

Formålet med denne pjece er derfor at give et overblik over og en status for 

det nationale arbejde med PRO-data i Danmark lige nu. Samtidig giver den et 

indblik i den danske fortolkning af begrebet PRO-data, måden hvorpå der 

arbejdes med det og de langsigtede mål for indsatsen. Den resumerer arbej-

det i regi af Program Pro og den række indsatser, som KL, Danske Regioner og 

staten har sat i gang herefter og samarbejder om. 

Pjecen foreligger i første version til brug for PRO-seminaret i foråret 2017. 

Forslag til præciseringer og udbygning modtages gerne og pjecen opdateres 

løbende. 

Hvad er PRO-data? 

PRO-data (Patient Reported Outcome data) er data om patientens helbredstil-

stand, herunder fysisk og mentalt helbred, symptomer, helbredsrelateret 

livskvalitet og funktionsniveau. PRO-data rapporteres direkte af patienten.  

Patientrapporterede oplysninger dækker over flere typer af data, jf. Figur 1. 

 Kliniske patientoplysninger indsamlet af patienten selv, fx via teleme-

dicin, 

 Sundhedsprofiler, som angiver personlige oplysninger om patienten, fx 

om de er rygere, 

 Patient reported experiences data (PRE-data) om patientens oplevelse 

af og tilfredshed med behandlingen, 

 PRO-data, selvrapporterede helbredsoplysninger, fx hvor ondt gør det, 

har du hovedpine, etc. 

Figur 1. Typer af patientrapporterede oplysninger 

 

Det danske udviklingsarbejde omtalt her har alene fokus på PRO-data, som er 

de helbredsrelaterede oplysninger. 

Formål 

PRO-data kan anvendes til en række formål i forbindelse med primær pati-

entbehandling, kvalitetsarbejde, forskning og administration: 

1. Screeningsværktøj inden ambulant kontrol 

Kliniske patientoplysninger 
Sundhedsprofiler 

Data om sundhedsadfærd 

PRE-data 

Selvrapporterede oplevelser  
og tilfredshed 

PRO-data 

Selvrapporterede  
helbredsoplysninger 

Patientrapporterede oplysninger 
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PRO kan anvendes til at screene den enkelte patients behov for 

rutinemæssig ambulant kontrol og dermed reducere antallet af 

rutinekontroller.  

2. Dialogværktøj i konsultation (patientinddragelse) 
Spørgeskemaet forbereder patienten til konsultationen og 

hjælper behandleren til at målrette samtalen. Den gode samtale 

kan øge patientens inddragelse og medejerskab for beslutnin-

ger. 

3. Beslutningsstøtteværktøj i konsultation med patienten 
Mere målrettet diagnosticering og behandling på baggrund af 

patientens PRO-data, evt. ved sammenligning med andre pati-

enter.  

4. Kliniknær kvalitetsudvikling 
PRO-data kan anvendes i den lokale kvalitetsudvikling, hvor læ-

gen følger op på, hvordan det går hans patienter, alternativt 

som del af afdelingens opfølgning. 

5. Aggregeret kvalitetsarbejde og forskning 
PRO-data kan eksempelvis supplere de kliniske kvalitetsindika-

torer, da det for flere sygdomsområder er relevant med andre 

kvalitetsmål end fx dødelighed. PRO-data rummer muligheder 

for, at det samlede behandlingsforløb vurderes på tværs af sek-

torer. De enkelte hospitaler kan også anvende PRO-data til kvali-

tetsudvikling ved at sammenligne sig med andre hospitaler. 

6. Styring, benchmarking og gennemsigtighed  
PRO-data kan understøtte værdibaseret styring af sygehussek-

toren pga. dets fokus på værdi for patienten. Desuden er der 

potentialer ift. benchmarking og gennemsigtighed.  

Anvendelse af PRO – før, under, efter behandling 

PRO-data kan indsamles på forskellige tidspunkter i et sygdomsforløb af-

hængigt af formålet; før, under og efter behandling, og som løbende monito-

rering af en helbredstilstand, fx KOL eller diabetes. Nedenfor er identificeret 6 

hovedtyper af behandlingsforløb inddelt i kategorierne forebyggelse, behand-

ling og opfølgning, jf. Figur 2. 

Figur 2. Hovedtyper af relevante behandlingsforløb til PRO-data 

 

Kilde: Tilvirkning efter PA Consulting Group, Analyse af patientrapporterede oplysninger (PRO) 

Forebyggelse  

Til tidlig opsporing kan PRO-data anvendes som en forebyggende indsats til 

opsporing af lidelser eller tilstande, inden de udvikler sig til mere alvorlige 

sygdomme, fx underernæring for ældre medicinske patienter. PRO-data kan 

tilsvarende benyttes til monitorering i forbindelse med forebyggende og ved-

ligeholdende initiativer, fx for patienter med særlig høj risiko for diabetes. 

Behandling  

PRO-data kan anvendes i behandlingsøjemed som screenings- og kategorise-

ringsværktøj i forbindelse med ambulante kontroller, så kun patienter med et 
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aktuelt behov indkaldes og patienter i højere grad mestrer egen sygdom, fx 

gravide diabetikere med hjemmemonitorering. Ligeledes kan PRO-data ind-

samlet forud for planlagte ambulante behandlinger inddrage patienten i plan-

lægning af forløb samt målrette og problemfokusere konsultationerne. 

Genoptræning 

Efter et behandlingsforløb kan PRO-data anvendes til at dokumentere og 

følge behandlingens effekt og bivirkninger og til at indikere behov for kontrol-

ler, fx opsamling på rygkirurgiske indgreb. I genoptræningsforløb kan PRO-

data benyttes til at inddrage patienten i planlægning af forløbet og monitore-

re og dokumentere effekten af rehabiliteringen.  

Det danske PRO-arbejde 

Principper og værdigrundlag 

I september 2016 udgav Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæse-

net (ViBIS) og TrygFonden rapporten ”Program PRO. Anvendelse af PRO-data i 

kvalitetsudviklingen af det danske sundhedsvæsen – anbefalinger og videns-

grundlag”. 29 eksperter har bidraget til rapporten, der blandt andet indehol-

der anbefalinger til hvilke principper og værdigrundlag, som bør guide arbej-

det med PRO-data og udbredelsen heraf. De fire principper for national ud-

bredelse ses af Tabel 1. 

Tabel 1. Fire principper for national udbredelse af PRO-data 

1. Arbejdet med PRO-data bør baseres på nationale rammer og anbefalinger til 
god praksis for organisering og metode – herunder, at patienter inddrages i 
udviklingen og anvendelsen af PRO-data som anført i God Praksis. 

2. Anvendelse af PRO-data til kvalitetsudvikling bør i opstartsfasen udvikles og 
implementeres inden for afgrænsede områder. 

3. Anvendelse af PRO-data til kvalitetsudvikling bør baseres på PRO-data ind-
samlet i den sundhedsfaglige praksis. 

4. Fælles aftaler om PRO-data i den tværsektorielle kvalitetsudvikling bør skrives 
ind i eksisterende og kommende aftaler. 

Kilde: Program PRO 

Det danske arbejde med PRO-data sker med fokus på patienten. Formålet er 

at forbedre patientens behandling og oplevelse af mødet med sundhedsvæ-

senet. Den danske PRO-indsats skal binde aktørerne i sundhedsvæsenet tæt-

tere sammen, så patienten oplever et mere sammenhængende behandlings-

forløb. Derfor er der stort fokus på, at udviklingen sker i og på tværs af alle 

sektorer. Konkret betyder det fx at alle aktører, hvor det giver mening, bruger 

de samme spørgsmål, uanset om det er i almen praksis, på hospitalet eller 

kommunalt. Derved har de samme oplysninger om patienten. I Tabel 2 ses det 

værdigrundlag, som Program PRO fremlagde i sin rapport. 

Tabel 2. Værdigrundlag for arbejdet med PRO-data i kvalitetsudviklingen 

 Patienten er en medborger, der har behov for sundhedsvæsenets ydelse og 
støtte til at opretholde eller genoprette sine muligheder for – så vidt muligt – 
selv at tage vare på sine behov. 

 Patienter i Danmark vil gerne bidrage til sundhedsvæsenets udvikling. 

 Det danske sundhedsvæsen er et fælles gode for alle borgere. Sundhedsvæs-
net bør så vidt muligt inddrage og gøre brug af patienternes viden, behov, 
præferencer og ressourcer. 

 PRO-data skal understøtte en relevant dialog mellem patienter og sundheds-
personer. 

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

 PRO-data skal være meningsfulde for patienter, sundhedspersoner og ledel-
ser. 

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

Kilde: Program PRO 

Regionale PRO-projekter 

En opgørelse fra Danske Regioner gennemført i foråret 2016 viste, at der er 

planlagt eller igangsat minimum 159 PRO-projekter i regionerne. Alle regioner 

beskæftiger sig med PRO-projekter, jf. Figur 3. De fleste sygehuse har enkelte 
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PRO-projekter i gang eller undervejs, men PRO-projekterne findes i høj grad 

på universitetshospitalerne.  

Figur 3. Oversigt over antal planlagte og igangsatte PRO-projekter, maj 2016 

 

Anm.: Tallene må tages med forbehold, da dataindsamlingen ikke er fuldstændig.  
Kilde: Kortlægning fra Danske Regioner og oversigt fra Procordo 

Sygehusene arbejder med en række PRO-initiativer fordelt på 68 indsatsom-

råder som dækker over ti sygdomsområder og enkelte bredere fokusområder, 

fx patientovervågning og akutte patienter. De fleste regioner beskæftiger sig 

med alle ti sygdomsområder. Særligt mange sygehuse beskæftiger sig med 

leddegigt, ryglidelser og lungecancer, jf. Figur 4. 

Figur 4. Top-10 over sygdomsområder 

 

Anm.: Tallene må tages med forbehold, da dataindsamlingen ikke er fuldstændig. 
Kilde: Kortlægning fra Danske Regioner og oversigt fra Procordo 

Omkring halvdelen af projekterne vedrører direkte patientbehandling, mens 

en femtedel omhandler kvalitet. Resten vedrører forskning og værdibaseret 

styring, jf. Figur 5.  

Figur 5. Formål med projekterne 

 

Anm.: Et projekt kan godt have flere formål. 
Kilde: Kortlægning fra Danske Regioner og oversigt fra Procordo 

Nationale indsatser for PRO 

National udbredelse på tre områder for ambulante behandlinger (RSI) 

Med økonomiaftalen 2016 mellem staten og regionerne aftalte parterne, at 

behandling skal ske med patienten i centrum. ”At sætte patienten i centrum 

for behandlingen kræver viden om, hvad der er vigtigt for patienten. Konkrete 

elementer er bl.a. udvikling af redskaber, der understøtter fælles beslutnings-

tagning, kompetenceudvikling og systematisk anvendelse af patientrapporte-

rede oplysninger (PRO) for tre patientgrupper nationalt på sygehusene inden 

udgangen af 2019.” 

Dette har mundet ud i projektet ”PRO til prioritering af ambulante kontroller” 

forankret i Regionernes Sundheds-it. Projektets formål er at fremme den 

kliniske anvendelse af PRO-data nationalt og for alle patienter i forbindelse 

med ambulante kontroller på områderne:  
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 Kemobehandling af brystkræft 

Der skal etableres et metodemæssigt, organisatorisk og it-mæssigt fundament 

i alle regioner og fælles regionalt for udbredelsen af PRO-data generelt i for-

hold til stadig flere patientgrupper i de kommende år. Målet er en bedre prio-

ritering af de ambulante kontroller for de udvalgte områder samt en højere 

patienttilfredshed og oplevelse af indflydelse på behandlingen. Regionerne 

har ansvar for at implementere nye arbejdsgange og at drive en kulturæn-

dring, som gør at patienter og personale tager PRO-data til sig. 

 

Den Nationale Styregruppe for PRO 

I Økonomiaftalen 2017 mellem staten og regionerne blev det vedtaget at 

hæve arbejdet med PRO-data op til et nationalt plan: ”Parterne er enige om 

at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal understøtte en standardiseret og bred 

anvendelse af patientrapporterede oplysninger (PRO) i alle sektorer i sund-

hedsvæsenet. Gruppen har bl.a. til opgave at drive processer for standardise-

ring af PRO-spørgeskemaer og retningslinjer for anvendelse samt bidrage til 

videndeling om brug af PRO i daglig klinisk praksis og i kvalitetsudvikling.” 

Styregruppen består af Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner, 

Kommunernes Landsforening, Sundhedsdatastyrelsen, Sundhedsstyrelsen, 

Digitaliseringsstyrelsen og Danske Patienter.  

Den nationale arbejdsgruppe har til formål at: 

1. Standardisere PRO-spørgeskemaer til patienterne, 

2. Fastlægge retningslinjer for standardiseret anvendelse af PRO-data på 

tværs af geografi, sektorer og behandlingsområder, 

3. Bidrage til systematisk videndeling. 

Kliniske koordinationsgrupper bestående af repræsentanter fra hele behand-

lingsforløbet på tværs af sektorer skal for hvert udvalgt indsatsområde af-

grænse og udarbejde relevante spørgeskemaer. Dette skal sikre et standardi-

seret grundlag for at arbejde med PRO-data nationalt. De udvalgte indsatsom-

råder er udpeget som de første, bl.a. fordi de i høj grad understøtter regio-

nernes indsats for værdibaseret styring på danske sygehuse. De ses af Tabel 3. 

Tabel 3. Indsatsområder i den nationale arbejdsgruppe 

  Sygdomsspecifikke Domænespecifikke  

 

Igangsatte 

Hofte og knæ 

Apopleksi 

Angst/depression 

 

 

 

Igangværende 

scoping 

Diabetes  

Hjerte 

Graviditet, fødsel og barsel 

KOL 

 

 

 

Eksempler på 
mulige nye 
områder 

Ryg 
Tarmsygdomme 
Cerebral parese 
Blødersygdom 
Under-/overvægt 
Stress 
Urinvejsproblemer 
Forhøjet blodtryk 
Sklerose 
Astma 
Lungekræft 
… 

Livskvalitet 

Smertescore 

Kvalme 
Motorik 
… 

 

     
 

Anm.: Bemærk at mulige nye områder blot er eksempler og ikke vedtaget i arbejdsgruppen.  

Styregruppen og de kliniske koordinationsgrupper sekretariatsbetjenes af 

PRO-sekretariatet, placeret i Sundhedsdatastyrelsen. 

PRO-pulje 

Samtidig med nedsættelsen af den nationale styregruppe, blev der afsat 8 

mio. kr. til en pulje med formålet at opnå og samle erfaringer med PRO-data i 

den direkte patientbehandling og til kvalitetsarbejde, som bidrag til en frem-

tidig bred og ensartet national udbredelse. Seks projekter på tværs af landet 
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har fået tildelt midler. Projekterne skal være afsluttet senest 1. september 

2018. De 8 mio. kr. er fordelt mellem følgende projekter:  

 Webbaseret kontrolforløb for patienter med inflammatorisk tarmsyg-

dom – når patienter inddrager sundhedssystemet,  

 Oversættelse, kulturel tilpasning og validering af spørgeskemaet 

ABILDHAND-kids til børn med cerebral parese,  

 Artroseregister i ortopædkirurgien – indsamling af PRO data,  

 Kvalitet og Involvering i Genoptræning – KIG projektet,  

 Den PRO-aktive patient,  

 Beslutningsstøtte i bløderbehandling ved hjælp af PRO. 

Analyse af potentialer ved udbredelse af PRO-data 

Med Finansloven for 2016 blev der udmøntet 1,5 mio. kr. til yderligere analy-

se af økonomiske og kvalitetsmæssige potentialer ved systematisk brug af 

PRO-data i borgerforløb, hvor data kan anvendes til at opnå kvalitative og 

kvantitative effekter. Analysen omfatter otte sygdomsområder med behand-

lingsforløb i kommunalt regi, på sygehuse, i almen praksis og tværsektorielt. 

Digitaliseringsstyrelsen er overordnet projektleder for analysen. Rapporten 

offentliggøres 20. april 2017. 

WebPatient 

Med Finansloven for 2016 blev der samtidig afsat midler til udbredelsen af 

PRO-data i almen praksis. Projektet har til formål at udbrede et fælles elek-

tronisk PRO-system, der understøtter almen praksis i eksisterende arbejds-

gange for rekvirering af parakliniske undersøgelser. Systemet stilles til rådig-

hed for praktiserende læger, der ønsker at anvende WebPatient i deres nuvæ-

rende digitale system. Udbredelsen vil gøre det let for almen praksis digitalt at 

bestille og modtage hjemmemonitorering i deres nuværende digitale arbejds-

gang. Der findes spørgeskemaer til brug for områderne angst, depression, 

blodsukkermåling, urinvejssymptomer, blodtryk, vægtkontrol, stress og vand-

ladning. 

Centrale opgaver 2017 

 Kliniske koordinationsgrupper nedsættes på de nye områder under 
den nationale arbejdsgruppe for PRO  

 Model for videndeling, herunder etablering af hjemmeside. 

 PRO-puljeprojekterne igangsættes. 

 Rapporten om potentialerne for udbredelsen af PRO offentliggøres. 

 National implementering af spørgeskemaerne for ambulante kontroller 
på områderne epilepsi, prostatakræft og kemobehandling mod bryst-
kræft. 

 De første spørgeskemaer fra arbejdet i de kliniske koordinationsgrup-
per er udarbejdet i efteråret 2017. 

Tabel 4. Kontaktoplysninger 
 

Program PRO Mette Munch-Petersen, mmp@vibis.dk 

Ambulante kontroller (RSI) 
Jane Rasmussen,  

jane.gyberg.rasmussen@regionh.dk 

National styregruppe for 
PRO 

Sanne Jensen, PROsekr@sundhedsdata.dk 

PRO-puljen Christine Gammelgaard, cfg@sum.dk 

Potentialer ved udbredelse 
af PRO-data, analyse 

Susanne Duus, sud@digst.dk 

WebPatient Tina Bjørnsholm, tab@medcom.dk 

Partnerskab om PRO Liv Dørflinger, livd@cancer.dk 

Værdibaseret styring 
Christel Boëtius, chb@regioner.dk  

Pernille Moll, pmo@regioner.dk 

IT-infrastruktur Peter Munch Jensen, pemj@sundhedsdata.dk 

Kliniske kvalitetsdatabaser Anne Marie Sigsgaard Hansen, annhan@rm.dk 

National rådgiver Mogens Hørder, mhorder@health.sdu.dk  
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mailto:PROsekr@sundhedsdata.dk
mailto:cfg@sum.dk
mailto:sud@digst.dk
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mailto:chb@regioner.dk
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 PRO-sekretariatet, PROsekr@sundhedsdata.dk  

7 
 

Figur 6. PRO-landskab 
 

 

Anm.: Den nationale bestyrelse for sundheds- og ældredata er det øverste besluttende samarbejdsorgan på sundheds- og ældreområdet for så vidt angår data. Dens formål er at sikre fremdrift og 
understøtte, at de dataansvarlige aktører i højere grad arbejder i fælles retning. Dialogpanelet for det nationale kvalitetsprogram er et rådgivende organ bestående af centrale faglige aktører og 
patientforeninger, som understøtter Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening i arbejdet med kvalitetsarbejde i sundhedsvæsenet.  

De øvrige initiativer er projekter, som danner baggrund for arbejdet med PRO, hvori PRO-data indgår eller kan tænkes at indgå, og hvis arbejde har betydning for udvikling, standardisering og udbredelse af 
nationale PRO-data. 
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Cases 

GLA:D 

Godt Liv med Artrose i Danmark (GLA:D) indebærer både uddannelse af fysio-

terapeuter, uddannelse af – og individuelt tilpassede træningsforløb til – pati-

enter samt registrering af patientdata i et nationalt register. PRO-data fra 

patienter med artrose (slidgigt) i knæ og hofte indsamles systematisk ved 

opstart af behandling hos fysioterapeut efter hhv. tre måneder og 12 måne-

der. 

Disse PRO-data anvendes sammen med andre målinger til at optimere og 

sikre kvaliteten i behandlingen både lokalt på den enkelte klinik, men også på 

nationalt plan, hvor man ser på effekten af forløbet. Patienter skal besvare en 

række spørgsmål, der blandt andet omhandler smerteintensitet, livskvalitet, 

fysisk aktivitetsniveau og arbejdsevne. 

GLA:D er udbredt i både kommuner og på hospitaler, og der er fem offentlige 

hospitaler, som anvender behandlingsprotokollen fra GLA:D til hofte- og knæ-

patienter. Derudover kører GLA:D i 26 kommuner på forskellige niveauer. Da 

GLA:D er udbredt i både kommuner og på hospitalerne, er der potentiale for 

at anvende disse PRO-data i kvalitetsudviklingen på tværs af sektorer.  

Den PRO-aktive patient 

Odense Universitetshospital har fået puljemidler til et PRO-projekt for patien-

ter med behov for hjerterehabilitering efter indlæggelse. Patienter oplever at 

blive spurgt om de samme ting flere gange i løbet af et patientforløb. Patien-

tens svar foreligger ikke i en let tilgængelig form og placering. Projektet udvik-

ler spørgeskemaer, der testes på klinikere og patienter og har fire delmål: 

1. Samme platform for patienter og sundhedspersonale, hvor sundheds-

personalet kan tilgå patientens nyligt og tidligere indtastede data  

2. Mulighed for valg af relevante spørgeskemaer i forhold til den enkelte 

patients behov, sygdom og generelle situation 

3. Enkle arbejdsgange, der sikrer fokus på patienter fremfor systemer 

4. Mulighed for at opsamle og anvende patientdata til ændring af be-

handling/forløbsplanlægning og pleje samt til forskning og kvalitetsar-

bejde 

Beslutningsstøtte i bløderbehandling ved hjælp af PRO 

Aarhus Universitetshospital, Rigshospitalet, Danmarks Bløderforening og 

Center for Telemedicin i Region Midtjylland har fået puljemidler til at udvikle 

et sammenhængende koncept for beslutningsstøtte i bløderbehandlingen 

baseret på PRO. PRO-data udvikles for:  

 At sikre bedre information om den enkelte bløderpatients blødnings-

episoder og medicinforbrug  

 At understøtte dialog mellem sundhedsprofessionel og bløderpatient, 

så behandlingen i højere grad individualiseres og tilrettelægges i et 

samarbejde  

 At optimere bløderpatientens egenmestring, så han/hun lettere kan 

håndtere sin sygdom og administrere medicinen optimal 

Partnerskab om PRO 

Partnerskab om PRO i regi af Kræftens Bekæmpelse er et samarbejde mellem 

patientforeninger, regioner, hospitaler og kræftlæger om at forbedre kvalite-

ten af kræftbehandling gennem bedre patientinddragelse. Det løber fra janu-

ar 2016 til udgangen af 2018 og har til formål at skaffe ny viden om, hvordan 

patienters rapporteringer af eget helbred virker som værktøj til systematisk at 

inddrage kræftpatienter i eget forløb på hospitalet. Aktiviteterne effektueres i 

forbindelse med implementering af opfølgningsprogrammer for kræft. Yder-

mere indsamles viden om PRO-projekter for alle sygdomme for at sikre en 

fælles kerne af erfaringer og forskningsbaseret viden om aktiv brug af PRO-

data i klinisk praksis.  

Der er fire forsknings- og udviklingsprojekter i partnerskabet på Rigshospita-

let, Sjællands Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Hospitals-

enheden Vest. 


