
Spørg og Lyt   
Patientrelaterede outcomes i 

psykiatrien 
(PRO) 



”At man, når det i sandhed skal lykkes at føre et menneske hen til et bestemt sted, først 
og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der.” 

 

(Søren Kierkegaard) 



HVAD SIGER PATIENTER & KLINIKERE OM PROJEKTET? 

•  PRO ”er din mulighed for at få sat de ting på dagsorden omkring din sygdom, som er vigtigst for 
dig” (patient) 

•  PRO gør dig i stand til at være velforberedt via et hjælperedskab, der er lavet til dig med hjælp fra 
andre brugere” (patient) 

•  ”Fordi du derved har mulighed for at forberede din behandler på, hvad du mener der er vigtigt i 
samtalen” (kliniker) 

•  ”Vær ærlig om hvordan du har det - PRO er ment som en hjælp til at åbne en dialog” 
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FRA AMBITION TIL REALITET 

•  Mål for udvikling af de kliniske kvalitetsdatabaser (2015) 

•  Ønske fra styregrupperne fra hhv. Dansk Depressionsdatabase og Den Nationale 
Skizofrenidatabase  

 

 

 PRO-Psykiatri etableres i 2016 



ORGANISATIONEN BAG PRO-PSYKIATRI 

•  Projektet er forankret i de kliniske kvalitetsdatabaser Dansk Depressionsdatabase og 
Den Nationale Skizofrenidatabase 

•  Projektet drives af Aalborg Universitetshospital – Psykiatrien 

•  Organisationen bag projektet er: 

•  styregruppe: tværfagligt og tværregionalt sammensat med deltagelse af 
patientrepræsentanter (N=20) 

•  Tværregional Patient Peer Board (N=10) 

•  Regional implementeringsgruppe (RKKP, AmbuFlex, RN) 

•  To regionale implementeringsteams (N3 & Psyk Amb i Region Nordjylland) 

 



HVAD ER PRO? 

”Patientrapporterede data, der omhandler patientens helbredstilstand, herunder det fysiske og 
mentale helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og 
funktionsniveau”                        (def. PRO sekretariatet). 

 

Det primære formål med PRO er: 

•  at patienterne oplever større inddragelse i og indflydelse på eget behandlingsforløb. 

•  at understøtte dialogen i klinisk praksis mellem patient og behandlere med henblik på at 
evaluere behandlingseffekt og fælles beslutningstagen. 

 

Det sekundære formål med PRO er: 

•  Kvalitetsudvikling og forskning 

 



 
 
 
PRO-PSYKIATRI INDEHOLDER 4 FASER 

•  UDVIKLING: iterativ proces mellem patient peer board og styregruppe.  

 

•  IMPLEMENTERING; her implementeres PRO, og der samles erfaringer med 
implementeringen 

•  VALIDERING; PRO spørgsmål såvel som indikatorer valideres og justeres 

•  SPREDNING; sidst udfærdiges et færdigt koncept med specifikation af PRO og 
anvisninger til anvendelse. 



UDVIKLING – I EN ITERATIV PROCES  

 

 

 

 

 

•  Hvad er vigtigt for patienter? 

•  Hvilke spørgsmål er vigtigst for patienter? 

•  Hvordan skal spørgsmålene formuleres ? 

•  Hvilken information er nødvendig for patienter? 

•  Hvilken information mener patienter er vigtig for 
klinikere? 

•  Hvordan skal det grafiske design være? 

•  For og imod involvering af familie og venner? 

•  Hvilke konsekvenser kan det få på svarene, hvis 
der kan blive tale om ufrivillig behandling? 

•  Hvordan kan resultaterne mest meningsfuldt 
vises på et aggregeret niveau 

 
Workshops 
vurdering 
dialog 
brainstorm 
kommentering 

Styregruppemøder 
vurdering 
kommentering 
mailkorrespondancer
høring  



UDVIKLING – 19 SPØRGSMÅL UDVALGT 



UDDRAG AF VALGTE SPØRGSMÅL 

Trivsel (jo højere tal, jo bedre trivsel) 

•  I de sidste to uger har jeg været glad og i godt humør  

•  I de sidste to uger har jeg følt mig rolig og afslappet 

Manglende trivsel (jo højere tal, jo dårligere trivsel) 

•  I de sidste to uger har jeg haft tanker om, at det ville være bedre, hvis jeg var død 

•  I de sidste to uger har jeg haft svært ved at koncentrere mig om at føre en samtale 

Manglende evne til at udføre aktiviteter (jo højere tal, jo dårligere evne til udførsel) 

•  På grund af mit helbred er min evne til at arbejde/uddanne mig nedsat 

•  På grund af mit helbred er min evne til at gøre noget sammen med andre nedsat 

Samlet helbred (jo højere tal, jo dårligere helbred) 

•  Hvordan synes du, dit fysiske helbred er alt i alt? 

•  Hvordan synes du dit psykiske helbred er alt i alt? 



 
HVEM ER SPØRGSMÅLENE UDVIKLET TIL? 

Dansk Depressions Database 
Alle indlagte og ambulante patienter ≥ 18 år diagnostiseret med unipolar 
depression1. 

 

Den Nationale Skizofrenidatabase 
Alle indlagte og ambulante patienter ≥ 18 år diagnostiseret med skizofreni2. 

1 F32 Depressiv enkeltepisode, F33 Tilbagevendende (periodisk) depression , F34.1 Dysthymi samt F06.32 Organisk depressiv sindslidelse. 
2 F20.0 Paranoid skizofreni; F20.1 Hebefren skizofreni; F20.2 Kataton skizofreni; F20.3 Udifferentieret skizofreni; F20.4 Post-skizofren depression; F20.5 
Skizofren residual-tilstand; F20.6 Simpel skizofreni; F20.8 Skizofreni af anden type; F20.9 Skizofreni UNS 
 



Patienten 
informeres og 

registreres 
Patienten udfylder 

spørgeskemaet 

En 
sundhedsfaglig 

gennemgår 
svarene  

Besvarelserne 
bruges i 

konsultationen 

www.pro-psykiatri.dk 

HVORDAN FOREGÅR RENT PRAKTISK? 
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Selv-monitorering	

						Kliniske	kvalitetdatabaser	

1.  Dialog		 																			2.	Invita/on	 						3.	Udfyldelse	af	spørgeskema		 	4.	Data	registering 	 	 	5.	Brugen	af	PRO-data		
								 						 	 	 	 	 															 		

HVAD BRUGES DATA TIL? 

Elektronisk	pa9entjournal	

Dialogstø>eredskab	
Fælles	beslutningsstø.e	
		

Indikator	opgørelse	
Kvalitetsforbedring	



SELV-MONITORERING -   



UDVIKLING AF INDIKATORER  
DEPRESSIONSDATABASEN OG SKIZOFRENIDATABASEN 



HVOR INDIKATORER PÅ PRO-DATA? 

 

•  ”Man skal bruge PRO for at bidrage til den samlede viden om, hvordan psykiatriske 
patienter faktisk har det” (patient) 

 

•  ”Dine svar vil være en lille - men vigtig - prik i det store billede” (patient) 



Tak 
Projektleder PRO-Psykiatri 
Solvejg Kristensen 
E: solkri@rn.dk 
M: +45 2462 5669 

Kvalitetskonsulent i RKKP 
Lea Grey Haller 
E: lehall@rkkp.dk 
M: +45 2152 5908 
  


