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“PRO-data (Patient Reported 

Outcome Data) er data om 

patientens helbredstilstand, 

herunder fysiske og mentale 

helbred, symptomer, 

helbredsrelateret livskvalitet 

og funktionsniveau.  

PRO-data er rapporteret direkte 

af patienten”  

PRO-data 

(Program PRO, 2016) 



PRO-data i klinisk praksis: 

anvendelse og ambitioner 

(Greenhalgh et al. 2017, Haywood et al. 2006, Hjollund et al. 2014, Porter et al. 2016, Protheroe et al. 2010) 

• Kvalitetsudvikling 

• Monitorering og Screening 

• Klinisk beslutningsstøtte 

• Patient involvering 

• Self-management støtte  

 

Aggregeret niveau 

Individuelt niveau 



Kendte barrierer 
 
• Praktiske og tekniske problemer 

 
• Organisatoriske problemer 

 
• Holdningsmæssige problemer 

 
 

(Greenhalgh et al. 2017, Boyce et al. 2014, Mejdahl et al. 2016, Howell et al. 2015, Lohr et al. 2009, Leydon et al. 2011) 



“It is where the rubber meets  

the road that counts” 



Formål 

Overordnede formål: at udforske virkningsmekanismer i 
AmbuFlex/epilepsi.  
 

Patient Kliniker Mødet 



AmbuFlex/epilepsi 



AmbuFlex/epilepsi 



  

Forskningsstrategi Empiriske data  

Fortolkende beskrivelse 

Induktiv 

Anvendelsesorienteret 

Fortolkning og forklaring 

Interviews med 29 patienter 

Interviews med 13 klinikere 

Deltagerobservationer under 23 PRO 

konsultationer  



Dec 2015 

Juni 2017 
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 1  2  2  1  1 

29 

Felt studier 

Kliniker 

interviews 

23 

13 

Patient 

Interviews 

Dataindsamling 



Delstudie I 



Resultater: Patient perspektivet 
    N = 29 (%) 

Gender Female 

Male 

15 (52) 

14 (48) 

Age 20-35 

36-50 

51-65 

> 65 

10 (34) 

4 (14) 

7 (24) 

8 (28) 

Duration of  

epilepsy (years) 

< 5 

6-15 

16-30 

31-45 

>45 

2 (7) 

9 (31) 

10 (35) 

5 (17) 

3 (10) 

Cohabitation Living with a partner 

Living alone 

24 (83) 

5 (17) 

Occupational status Working 

Not working 

16 (55) 

13 (45) 



Resultater: patient perspektivet 

Støttende mekanismer 

• Øger opmærksomheden på psykosociale 
problemstillinger 

• Forbedrer kommunikation 

• Styrker forståelsen af symptomer og sygdom 

• Bidrager til ændring i sundhedsadfærd 

• Bidrager til styrket autonomi og oplevelse af 
frihed og flexibilitet  

Hæmmende mekanismer 

• Bidrager til oplevelse af afvisning og udelukkelse 

• Manglende forståelse for formålet med PRO 
systemet 

• PRO-spørgsmålene opfattes som negative og 
standardiserede 

• Manglende tiltro til egen evne til at vurdere 
helbredsstatus og behov for kontakt 

Styrket kvalitet i opfølgningsforløbet  

  Forringet kvalitet i opfølgningsforløbet 



Styrket sygdomsforståelse 

“Det får dig ligesom til at tænke, du begynder 

at overveje nogle ting. For jeg vidste faktisk 

ikke, at man kunne få problemer med 

seksualiteten og sådan noget. Det vidste jeg 

faktisk ikke før jeg så spørgeskemaet ” 
 

Autonomi, flexibilitet og frihed 

“Personligt synes jeg det er helt ok, at der ikke 

er fast kontroller længere. For jeg føler nemlig 

ikke, at jeg sådan rigtig lider af epilepsi. Jeg 

har det jo godt, og nogle gange glemmer jeg 

næsten, at jeg har epilepsi. Og nogle gange 

prøver jeg at bilde mig selv ind, at det bare er 

noget de har fundet på. Jeg kan ikke lide 

epilepsien, og det her får  

mig til at føle mig meget mindre syg" 



Hæmmende mekanismer 

Støttende mekanismer 

• Øger opmærksomheden på psykosociale 
problemstillinger 

• Forbedrer kommunikation 

• Styrker forståelsen af symptomer og sygdom 

• Bidrager til ændring i sundhedsadfærd 

• Bidrager til styrket autonomi og oplevelse af 
frihed og flexibilitet  

Hæmmende mekanismer 

• Bidrager til oplevelse af afvisning og udelukkelse 

• Manglende forståelse for formålet med PRO 
systemet 

• PRO-spørgsmålene opfattes som negative og 
standardiserede 

• Manglende tiltro til egen evne til at vurdere 
helbredsstatus og behov for kontakt 

PRO-datas indflydelse på patienters self-management 



Oplevelse af afvisning og udelukkelse 

“Når du nu skriver, at du har mistet interessen for sex, 

og at du har taget på, hvad sker der så? Hvis jeg nu 

havde siddet overfor sygeplejersken, så havde jeg jo 

ligesom forventet, at hun måske kunne hjælpe mig 

med de her problemer på én eller anden måde. Men 

når man bare skriver det i spørgerskemaet, hvad sker 

der så? – Ingenting! For jeg har skrevet det gang på 

gang, og jeg har aldrig hørt noget fra dem” 
 

Manglende tiltro til egne evner til at vurdere 

“Jeg synes det svært og jeg spørger altid mig 

selv, om det nu også er en god nok grund til at 

bede om kontakt. Fordi jeg ved jo godt, at det 

er en spare øvelse, og jeg vil jo ikke være 

påtrængende og krævende, så jeg føler 

virkelig, at der skal være en ordentlig grund, 

men man bliver simpelthen så usikker på, om 

grunden er nu også er god nok, og det kan 

altså være hårdt" 



Delstudie II 



Resultater delstudie II: PRO konsultationen 
    N = 23 (%) 

Gender (patient) Female 

Male 

12 (52)  

11 (48) 

Age (patients) 20-35 

36-50 

51-65 

> 65 

5 (22) 

5 (22) 

9 (39) 

4 (17) 

Outpatient clinic  Aarhus 

Holstebro 

21 (91) 

2 (9) 

Profession of clinician in charge of the 
consultation 

Physician 

Nurse 

21 (91) 

2 (9) 

Consultation prompted by Patient’s request  

Clinical assessment of PRO data  

11 (48) 

12 (52) 



Resultater: PRO-konsultationen 

Variation i anvendelse af PRO-data  

PRO-data  patient-centreret kommunikation   

Få yderligere initiativer og handlinger  

Forventninger foranlediget af AmbuFlex  



Anvendelse af PRO-data 

“Ja, altså jeg kunne godt se 

besvarelsen, jeg kiggede  

bare lige hurtigt, det ved jeg 

ikke om jeg måtte? 

Patient-centreret kommunikation 

“Jamen, det er det der er så sjovt ved 

de her AmbuFlex patienter, de er jo 

meget mere på banen, altså de stiller 

alle spørgsmålene og det er ligesom 

dem der udstikker retningen. Og det 

er godt, det er rigtig godt" 

(...) Lægen konstaterer, at der ikke er så meget han 

kan gøre for patienten i forhold til den medicinske 

behandling. Han klinikker patientens skema frem og 

siger ”jeg kan se i det spørgeskema du har udfyldt, at 

der vist er nogle andre problemer du går og bøvler 

med. Det ser faktisk ud til, at du ikke går og har det 

så godt, er det rigtigt?” Patienten virker meget berørt. 

Han sidder helt stille, hans læber bævrer. Han kigger 

frem og tilbage mellem lægen og skærmen og på 

mig. Der er meget stille i kontoret. Så siger lægen; 

”det berører dig, at jeg spørger om det her, er det ok, 

at vi snakker om det?”. Nu løber tårerne ned af 

patientens kinder, og han siger: ”Jeg har det faktisk 

ikke så godt” (uddrag af feltnoter januar 2017) 

"Jeg ved ikke om vi talte om  

mit skema, det tror jeg måske 

vi gjorde, men altså jeg er ikke 

sikker, og jeg kunne ikke se,  

hvad han havde på  

skærmen"  



Forventninger foranlediget af PRO-data  Jeg forventer da så sandelig, 

at han har set mit skema. 

Altså, at han ligesom har 

forberedt sig, hvorfor skal jeg 

ellers udfylde det? 

”Det er simpelthen ikke nok bare at 

registrere, at der er et problem. De 

bliver simpelthen nødt til at handle på 

det også, eller giver det jo ingen 

mening, at vi skal udfylde det. Hvis jeg 

registrerer et problem, ja så forventer 

jeg da, at de kan hjælpe mig med det 

på én eller anden måde, hvorfor skulle 

de ellers spørge?”  

• Forberedt kliniker 
 

• Aktiv brug af besvarelse 
 

• Dialog om angivne problemer 
 

• Løsning på problemet 
 

 

”Og så ville hun bare sende mig til 

egen læge med det, det er altså ikke 

godt nok. Det er jo hende der vil vide 

det, så må hun jo ligesom også 

handle” 



Delstudie III 



Resultater delstudie III: Kliniker perspektivet 

    No. 13 (%) 

Profession 

  

Nurse 

Physician 

8 (62) 

5 (38) 

Gender 

  

Female 

Male 

10 (77) 

3 (23) 

Hospital Holstebro 

Viborg 

Aarhus 

2 (15) 

4 (31) 

7 (54) 

Experience with  
AmbuFlex  
(months) 

6-12 

13-24 

25-36 

> 36  

2 (15) 

1 (8) 

3 (23) 

7 (54) 



 

Fordele 
 

Ulemper 

Styrket kvalitet 

 
 

• Relevant prioritering og 

behandling af patienter 

 

• Patient-centreret dialog 

 

• Fokus på psykosociale 

problemstillinger 
 

Svækket kvalitet 

 
 

• Mekanisk og upersonlig 

sygepleje 

 

• Ikke ”rigtig sygepleje” 

 

• Risiko for at overse vigtige 

problemer  

Styrket arbejdsglæde 
 

• Udfordrende 

arbejdsopgaver 

 

• At have større ansvar 

 

• Anerkendelse og 

påskønnelse fra 

lægefaglige kolleger  

Svækket arbejdsglæde  

 

• Større arbejdsbyrde 

 

• AmbuFlex som en 

stressfaktor 



 
 

Fordele 
 

Styrket sundhedsfaglig kvalitet 
• Relevant prioritering af patienter 
• Patient-centreret kommunikation 
• Fokus på psykosociale problemstillinger 

 

 
Styrket arbejdsglæde 
• Udfordrende arbejdsopgaver 
• Større ansvar 
• Større anerkendelse og påskønnelse fra 

lægefaglige kolleger 
 

"Det er jo klart at det bliver 

bedre, med alle de her 

oplysninger, kan vi jo i langt 

højere grad en tidligere tilbyde 

den enkelte patient lige præcis 

den behandling, der er 

allerbedst for ham"  



 
 

”Det er jo gået fra, at i stedet for, at vi har 

patienterne oppe i ambulatoriet, så ringer vi 

til dem. Konsekvensen er jo, at telefon 

kontakten bare er eksploderet, og det er 

lange telefonkonsultationer vi har, de er lige 

så lange, som hvis du indkalder dem i 

ambulatoriet. Så det har flyttet folk fra stol til 

telefon ".  

 

Ulemper 
Svækket arbejdsglæde 
• Større arbejdsbyrde 
• AmbuFlex som en stressfaktor 
 

 

” Altså jeg tænker, at det jo er vigtigt at man ikke 

tror, at det kan løse alle problemer med 

ventelister og sådan noget, fordi det har jeg 

indtryk af at hospitalsdirektører og sådan nogle, 

de synes at de har fundet krukken for enden af 

regnbuen (griner). Altså, at det ligesom vil løse 

alt. Altså det er et redskab til at få mere ud af 

konsultationerne og jeg mener helt sikkert det er 

en opgradering, altså det giver bedre kvalitet, 

men det er jo ikke nødvendigvis sådan at det 

giver bedre tid eller mere mindre arbejde "  

 

”Det kan jo også give stress, for når jeg nu det her?  

Hele tiden i baghovedet er tanken om; nu skal jeg  

altså også lige tjekke og reagere. I dag er jeg  

nede på to, og jeg har det super godt, så ved at  

jeg at jeg har styr på det, så kan jeg være  

proaktiv, det kan jeg ikke, når jeg har 122  

på sådan en liste” 

” De der goddag-og-farvel patienter de er jo afskaffet, stort set. 

Og det kan godt være belastende, fordi der kommer 

simpelthen et monsterproblem ind ad døren hver gang. Altså 

jeg sidder jo og hiver mig i håret, hver gang der kommer en 

patient ind; hvordan fanden skal jeg løse det? (griner). Altså 

det holde rmig på tærerne hele tiden, det er slet ikke 

afslappende eller hyggeligt, jeg er fagligt udfordret når 

patienten kommer. Hvis ikke jeg er fagligt udfordreet, altså på 

epilepsi delen, så er jeg udfordret på nogle andre parameter, 

som er kommunikation eller det sociale for patienten.".  

 



Implikationer for praksis  

Visitation til AmbuFlex  

Patient introduktion  

Forberedelse af klinikere  

Organisatoriske justeringer   

Valg af PRO  
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