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Faktaark: Patientinddragelse – Patienternes viden
skal inddrages i behandlingen
Regeringen vil sætte patientinddragelsen øverst på dagsordenen i sundhedsvæsenet. Øget
brug af patientrapporterede oplysninger (PRO) kan bidrage til mere målrettet behandling af
den enkelte patient og til kvalitetsudvikling i behandlingen med afsæt i patienternes oplevelser
og viden.
Eksempelvis kan patientens indberetning om egen helbredstilstand muliggøre en enkel og effektiv screening af, hvorvidt patienten som led i et behandlingsforløb har behov for en planlagt
ambulant besøg eller om besøget kan undværes. Data kan samtidig give patienten mere indflydelse på eget behandlingsforløb og forbedre dialogen mellem lægen og patient.
Erfaringer fra Region Midtjylland viser, at man med simple spørgeskemaer til patienter med
epilepsi kan nedbringe antallet af planlagte konsultationer med 50 pct. ligesom de patientrapporterede oplysninger bidrager til, at læger og sygeplejersker har et samlet overblik over udviklingen i patienternes tilstand.
Det betyder også, at patientrapporterede oplysninger kan bidrage til bedre kvalitet i behandlingen, bl.a. fordi det bliver tydeligt, hvordan patienter oplever effekten af forskellige typer
behandlinger. Den viden kan sundhedsvæsnet bruge til at blive bedre.
Initiativet skal ses i sammenhæng med initiativet om at give patienterne lettere og hurtigere
adgang til sine sundhedsjournaler. Således etableres en samlet pakke, der giver patienten mulighed for at bruge journaloplysningerne på en ny måde.
Patienternes viden skal inddrages til at få bedre behandling


Regeringen foreslår, at patientens viden og vurderinger indsamles mere systematisk og bliver
anvendt til at fremme kvalitet i behandlingen – både på sygehuse, i den lokale sundhedspleje og i
den almene praksis



Udarbejdelse af en plan for udvikling og udrulning af en systematisk anvendelse af PRO i 2015.



Igangsætning af pilotprojekter indenfor et eller flere velafgrænsede sygdomsområder fx blandt
kronikere indenfor et geografisk område i samarbejde mellem region, et antal kommuner og almen praksis.

Tabel 1 Udgifter til udbredelse af patientrapporterede oplysninger, mio. kr.

2015 2016 2017 2018
Patientindrapporterede oplysninger (PRO)

5

15

15

15

I alt
50

Tiltaget er et element i en samlet satsning på en styrket patientinddragelse i det danske sundhedsvæsen. Patienten skal mødes i øjenhøjde og inddrages som aktiv part i beslutninger om
egen behandling. Samlet prioriteres knap 300 mio.kr. over perioden 2015-2018.

