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Øer i det palliative landskab – behov for 
kommunikation
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Øer i det palliative landskab– og behov for 
kommunikation
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• Hvilke behov patienten har – fysisk, 
psykisk, socialt, eksistentielt

• Hvor udtalte problemerne er
• Hvordan de enkelte behov udvikler sig
• Hvilke indsatser, der ydes
• Hvornår og hvordan der skal følges op
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Brobygning
Fælles begreber, 
klassifikationer, 
gradueringer og 
checklister fremmer 
kommunikationen



Patient-rapportede oplysninger (PRO)

• Standardiserede metoder til indhentning af oplysninger om en 
persons helbredstilstand direkte fra patienten selv, uden andres 
fortolkning

• https://www.fda.gov/about-fda/cdrh-patient-science-and-engagement-program/clinical-outcome-
assessments-coas-medical-device-decision-making (2021)

https://www.fda.gov/about-fda/cdrh-patient-science-and-engagement-program/clinical-outcome-assessments-coas-medical-device-decision-making


PRO øger indsigten i 
patientens/borgerens situation

• ‘Hvordan har du det?’
• ‘Hvilke symptomer har du?’
• ‘Er der noget andet?’

Resultat af ovenstående spørgsmål (N=265): 
• 1 symptom per patient (median)

Systematisk udspørgen:
• 9 symptomer per patient (median)

• Homsi J et al. Support Care Cancer 2006: 14; 444-453
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Sundhedsdatastyrelsens 
PRO Sekretariat, 2020

Kræft, hjerte-, lunge- og nyresygdomme

Primær- og sekundærsektor (ikke specialist-
)



Nationale kliniske koordinationsgruppe

August 2020 til juni 2021 – med repræsentation (> 40 medlemmer) fra 
bl.a.
• Primærsektor (kommuner)
• Sekundærsektor (sygehusafdelinger, der behandler kræft, hjerte-, 

lunge- og nyresygdomme)
• Tertiærsektor (specialiseret palliation)
• RKKP
• Regioner
• SDS



Klinisk Koordinationsgruppe Palliation

Resultater af forløbet t.o.m. workshop 6







Valg af spørgsmål – IKKE endeligt besluttet (sidste 
møde 1.juni 2021

• Palliations-specifikt redskab –EORTC QLQ-C15-PAL (15 spørgsmål, 10 
emner)

• Yderligere spørgsmål (8-10 spørgsmål)
• Symptomer (mundproblemer, væskeophobning)
• Psykiske og eksistentielle temaer (ensomhed, behov for at tale om sin 

situation)
• Sociale temaer (behov for støtte og nærvær, ændret rolle, intimitet)
• Praktiske problemer og økonomi



PRO Palliation spørgeskemaet
• Forventes færdiggjort juni 2021
• Testes og evalueres 2021-2022
• Herefter stillingtagen til national implementering

VIGTIGT AT UNDERSTREGE, AT 
• SPØRGESKEMAET FORTSAT ER ‘I PROCES’
• SPØRGSMÅLENE SKAL PILOTTESTES

https://pro-danmark.dk/da/omraader/palliation



Anvendelser af PRO in palliativ indsats
• Individ-niveau

• Behovsafdækning
• Dialogstøtte – fx uddybning, afklaring og prioritering
• Opfølgning
• Prognose

• Gruppe-niveau
• Identifikation af oversete grupper – når vi ud til de rette?
• Kvalitetssikring – hjælper indsatsen? Er der nogen, der ikke hjælpes?

• Organisatorisk
• Dokumentation og kommunikation mellem professionelle og sektorer

• Forskning
• De palliative behovs epidemiologi – hvem har hvilke behov – og hvornår?
• Afprøvning og sammenligning af indsatser



Prognose

Fysisk funktion (de tre første spørgsmål i 
EORTC-skemaet) havde den bedste 
prognostiske værdi



Hvad sker der når der introduceres PRO? 
Lille case-studie fra Bispebjerg Hospital, 2020-21
• Hospitalsledelsen ønsker med udgangspunkt i Rigsrevisionens kritik af den 

manglende palliative behovsafdækning på basalt niveau at styrke den 
palliative indsats på hele hospitalet

• Arbejdsgruppe nedsættes – stor opbakning og hurtigt arbejde:
• Plan om at iværksætte systematisk brug af PRO
• Organisering af indsats og dokumentation (udpegning af nøglepersoner)
• Udløser behov for at etablere kursusforløb og at uddanne personale i 

behovsvurdering og palliativ indsats 
• Øget kontakt mellem basalt og specialiseret niveau
• Mødeaktivitet, erfaringsudveksling på sygehuset
• Kommunikation med primærsektor (endnu ikke planlagt)

• Ovenstående fremmes af, at der anvendes samme skema og dermed 
samme fokus (først alene EORTC, så det fulde PRO Palliation)



SDS PRO Palliation - perspektiv

• Vil for første gang muliggøre, at palliative behov kan afdækkes med 
samme redskab på tværs af diagnoser og sektorer

• Jamen, er patienterne ikke meget forskellige?!
• Jo, men mange af problemerne er de samme, og ligheder større end forskelle 

(analyser fra Dansk Palliativ Database, 2021)
• PRO skemaer skal ikke stå alene – de skal støtte dygtige 

sundhedsprofessionelle
• Målesystemer og klassifikationer er nyttige… (længde, vægt, 

temperatur, laboratorieprøver, diagnoser)
• Brugt fornuftigt, kan PRO fremme patientperspektivet i 

sundhedsvæsenet – og PRO Palliation kan bidrage til udvikling af den 
palliative indsats indenfor og på tværs af sektorer
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