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 Hvad sker der, når vi  
  
 spørger patienterne? 
 

 

 

 

 
 

Sygeplejerske, ph.d.-studerende Caroline Mejdahl 

Vejledere: K. Lomborg, E. Riiskjær, NH. Hjøllund 
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PRO-data 
 

• Data rapporteret direkte af 

patienten.  

• Selv-rapporterede data om 

helbredstilstand, herunder fysisk 

og mentalt helbred, symptomer, 

helbredsrelateret livskvalitet og 

funktionsniveau.  

• PRO-data indsamles som regel 

via spørgeskemaer enten 

elektronisk, i papirform eller en 

kombination af disse. 
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PRO-data og patientinddragelse 

Mejdahl et al. 2017 
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PRO-baseret opfølgning  

AmbuFlex 

 
• Klinisk løsning 

 

• PRO-data som omdrejningspunkt 

i patientens møde med 

sundhedsvæsenet 

 

• Spørgeskemaer 
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AmbuFlex/epilepsi • Været i drift siden marts 

2012 

 

• Patienterne visiteres til et 

spørgeskema hver 3., 6., 

eller 12 måned 

 

• 3 neurologiske ambulatorier 

i Region Midtjylland 
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Ph.d.-projekt: PRO-data i det ambulante opfølgningsforløb for epilepsi 

Formål 

At beskrive patienter og 

sundhedsprofessionelles erfaringer med 

AmbuFlex, samt at udforske PRO-baseret 

opfølgnings betydning for a) patienters 

inddragelse, b) sygeplejerskers og lægers 

arbejdsopgaver, ansvar og faglige identitet 

og c) mødet mellem patient og 

sundhedsvæsen herunder patient-centreret 

kommunikation.  
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Interview undersøgelse 
 

• 29 individuelle interviews med patienter visiteret 

til AmbuFlex/epilepsi 

 

• 15 kvinder/14 mænd 

 

• Gennemsnitsalder 48 år 

 

• Metode: Fortolkende beskrivelse 
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 Tak for opmærksomheden 
 

Spørgsmål eller kommentarer? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kontakt: Caroline Mejdahl, carmej@rm.dk 


