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Patient Rated Outcome (measures) - PRO

•Patient reported outcome data (PRO-data) er data om
patientens helbredstilstand, herunder fysisk og mental 
helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og
funktionsniveau. PRO-data er rapporteret direkte fra

patienten. (Program PRO, 2016)

• Værdien af behandlingen som oplevet af patienten
selv

• Indsamlet med systematiske, standardiserede og
valide instrumenter og metoder. 

• Kan tjene til ressourcestyring, dialogstøtte, 
kvalitetsstyring og forskning
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En national dagsorden
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Forskningsspørgsmål

• Hvordan bliver patientviden og patientdeltagelse
artikuleret og instrumenteret i institutionalisering af
PRO i Danmark? 

• Hvordan oversætter patienter og
sundhedsprofessionelle instrumenterne i daglig
praksis og med hvilke implikationer for hverdagsliv og
klinisk arbejde?   

04/10/2017 5



Metode

• Feltarbejde i det ‘institutionelle laboratorium’: 
deltagelse i offentlige møder, analyse af skriftligt
materiale, interviews med stakeholders, 
beslutningstager og eksperter (pt +10)

• Etnografisk studie af telePRO i opfølgning for 
brystkræft (MitHelbred) – ph.d. studerende Rikke
Torenholt
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“Et operationelt svar” på politisk udfordring

”Alle taler om patientcentrering og brugerinddragelse 
og empowerment og alle de der ord, som du også 
kender. ”Hvad fanden er det?” Altså, hvad skal vi levere 
på? Altså, dét der er det, vi gerne vil. Hvad kan vi levere 
på det?! Og så kommer det her begreb om PRO, som er 
rimelig. Man kan jo forstå det. ”Du skal indsamle nogle 
oplysninger fra en borger, på en struktureret måde. Og 
det skal du så tage ind i behandlingen. Og så skal du 
omsætte det.” Det kan man forstå. Så det ene det er, at 
det er et operationelt svar på: ”Hvad er 
brugerinddragelse?” 

”at få patienten ind, men på en struktureret, meningsfuld 
måde” (Interview, Sundhedsministeriet) 
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Instrumentering – translationen af
politikker til instrumenter

• Instrumenter er ikke neutrale redskaber

• Teknologier som scripts (Akrich 1992)

• Nye ansvarsgeografier – nye omsorgsgeografier?  

• Hvordan formes ansvar, viden og værdier? 

• Qui bono? 
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PRO ‘in-the-making’

• Skemaet 
• Hvilken slags patientviden?

• Hvilken patientindflydelse? 

• Hvilken lokal ‘tinkering’?

• Algoritmen 
• Hvilken transparens?

• Hvilken ‘algoritmisk autoritet’? 

• Organiseringen 
• Hvilke nye (usynlige) arbejdsgange?

• Hvilken ny efterspørgsel?  

• Styringen 
• Hvilken ’sekundær brug’?

• Hvilken ’realisering af besparelsespotentiale’?
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Afsluttende bemærkninger

• Instrumentering af patientinddragelse med PRO:
• Fremmer en klinisk, individuel og funktionel form for 

patientinddragelse

• Nedtoner inddragelsens politiske dimension

• Har mindre fokus på praktiske, kollektive, kvalitative og 
dialogiske former for patientviden

• Introducerer ikke-transparente algoritmer, der

kan udfordre eksisterende ansvars- og magtfordeling  

• “Det skal give mening for Karl Anton” – ja, men 

det skal - vigtigere endnu - give en ’an-svar-lig

omsorgsinfrastruktur’ 

04/10/2017 10


