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Netværksarrangement i Vidensforum   

  

Temaeftermiddag om inddragelse af patienten ved brug af PRO-data i 

behandlingsvalg og optimering af patientens behandlingsforløb  

 

Kære medlem 

Du inviteres til temaeftermiddag i samarbejde med Center for Fælles Beslutningstagning i Vejle.  

Kom og hør om centrets erfaringer med at forbedre behandlingsforløb ved at benytte patient-

rapporterede oplysninger og inddrage patienterne mere aktivt i behandlingsvalget. Du vil blive 

introduceret til den nyeste viden gennem tre ph.d. projekter, der alle arbejder med brugerinddragelse 

af patienter. Vi vil blandt andet få indblik i, hvordan PRO-data kan benyttes til at optimere 

opfølgningsprogrammer til kvinder med æggestokskræft samt til at individualisere og forbedre 

opfølgningen af brystkræftpatienter i sygehusregi. Vi vil også få indblik i, hvordan 

fællesbeslutningstagning bliver brugt i forhold til patienternes valg om at indgå i kliniske forsøg.  

Tid: torsdag d. 18. maj 2017, kl. 13.30-16.00 

Sted: Center for Fælles Beslutningstagning, Vejle Sygehus, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle, Auditoriet i 

Bygning S1 Bjerget  

Program 

13.30-13.35  Velkomst, Anja Petersen, ViBIS 

13.35-14.00     Center for Fælles Beslutningstagnings – Hvem er vi og hvad arbejder vi for, Karina Dahl 

Steffensen, centerleder  

Introduktion til Center for Fælles Beslutningstagning 

14.00-14.30      PROMova - Brugen af PROM hos kvinder med æggestokkræft., Anette Stolberg Kargo, 

læge og ph. d. studerende  

Ph.d. projektet PROMova sætter fokus på kvinder med ovariecancer, når de overgår til et 

opfølgningsprogram, baseret på fælles beslutningstagning og patientrapporterede oplysninger. Tidligere har 

opfølgningsprogrammerne været standardiserede forløb, men Sundhedsstyrelsen har med nye anbefalinger 

efterspurgt, at opfølgningen bliver tilrettelagt den enkelte kvindes individuelle behov og præferencer.  

Formålet med projektet er at udvikle og afprøve spørgeskemaer, der måler patientrapporterede oplysninger 

og opnå mere viden omkring, hvordan man bedst kan bruge oplysningerne til at tilrettelægge 

opfølgningsprogrammerne. 

14.30-14.50  Pause med netværk 
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14.50-15.20     Perspektiver på systematisk brug af PRO-data som led i opfølgning af brystkræftpatienter, 

Cathrine Lundgaard Riis, læge og ph. d. studerende 

”Optimeret Opfølgning for Brystkræftpatienter i Sygehusregi” er et projekt, der har til formål at skabe viden 

om brug af patientrapporterede data til individualisering og forbedring af opfølgningsforløbet for patienter 

behandlet for brystkræft. Ved at benytte PRO-data til at tilrettelægge opfølgningen af den enkelte patient, 

opnås en behandlingssituation, hvor patienterne oplever et moderne sundhedsvæsen og mere fleksibelt 

sundhedsvæsen. Det er muligt at skabe et sundhedsvæsen på patienternes præmisser, der møder 

patienternes behov, modsat et sundhedsvæsen, hvor patienterne må indordne sig sundhedsvæsenets 

rammer. Målet er en effektiv ressourceallokering, hvor ressourcerne bruges, hos de patienter der har mest 

behov for støtte, og styrker empowerment, hos dem der er motiveret for det. PRO-data har potentiale til at 

skabe mere patientinddragelse og større tilfredshed med opfølgningsforløbet. 

 

15.20-15.50     Fællesbeslutningstagning når kræftpatienter skal træffe svære behandlingsvalg, Trine 

A Gregersen, ph. d. studerende, cand.cur.  

Trine Gregersen vil holde oplæg om sit Ph. d. projekt ”Klinisk forsøg eller standard behandling? Shared 

decision making på onkologisk afdeling”. Projektet er et kvalitativt studie, der undersøger 

beslutningsprocessen, når kræftpatienter står foran at skulle træffe svære behandlingsvalg og valg om 

deltagelse eller ikke deltagelse i kliniske forsøg. Både Patienter og pårørendes oplevelser og præferencer 

bliver undersøgt  

 

15.50-16.00 Afrunding og opsamling, Anja Petersen, ViBIS  
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