
AMBUFLEX
- PRO I KLINISK PRAKSIS



PATIENTRAPPORTEREDE OPLYSNINGER (PRO)

PRO er data om patientens helbredstilstand herunder fysiske 

og mentale helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet 

og funktionsniveau. PRO rapporteres direkte af patienten.



HVEM ER AMBUFLEX?

Hospitalsenheden Vest,

Region Midtjylland

AmbuFlex, Center for PRO

Udvikling og drift Forskning

PRO-konsulenter CE-team IT-teamForskere



PRO-LØSNINGER

De fire kerneelementer:

1. Et sygdomsspecifikt spørgeskema

2. Evt. en formålsspecifik farvekode

3. En arbejdsgangsbeskrivelse/implementeringsplan

4. Et understøttende IT-system
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PRO-LØSNINGER



AMBUFLEX AKTIVITETER I RM

Aktivitet Antal

PRO-løsninger i drift 53

Oprettede patienter i alt 70.064

Aktive unikke patienter i 2020 26.923

Besvarelser modtaget i alt 331.093

Besvarelser modtaget i 2020 81.580

Implementeringer 111

Juni 2021



VURDERING AF KONTAKTBEHOV



VÆLGE RELEVANT KLINIKER



MONITORERE BEHANDLING / FORVÆRRING



DIALOGSTØTTE



STUEGANGS PRO



HVAD ER UDBYTTET AF PRO?

Øget overblik

• Selvvurderet helbred
• Respons på behandling 
• Ændringer over tid

Patientinddragelse 

• Patientcentreret kommunikation i 
det kliniske møde

• Problemfokuseret samtale

• Åbne op for tabuemner
Ressourceoptimering

• Screening: identificere 
symptomer 

• Behovsstyret kontakt

• Samtale med relevant 
kliniker

• Tilbyde rette behandling på 
rette tid

Self-management

• Patienten lærer om egen sygdom 

• Patienten får mulighed for at tage 
større ansvar i opfølgningsforløb 



PATIENTINDDRAGELSE

Patienterne inddrages systematisk i udviklingen af PRO-løsningen og 
efterfølgende i behandlingsforløbet. 

• Formål i udviklingsprocessen
- Afklare emner til spørgeskemaet
- Teste forståelsen af spørgsmål og svarkategorier

• Formål i behandlingsforløbet
- Brugerstyret behandling
- Problemfokuseret dialog



BRUGERSTYRET BEHANDLING OG PATIENTINDDRAGELSE

Det kunne jo være et hurtigt 
spørgsmål; ’Hvordan ser det ud?’, 
’Det ser jo rigtig fint ud’, ’Jamen det 
var godt, tak skal du have, vi 
snakkes ved om et halvt år igen’. 
Altså så kort kunne det jo egentlig 
gøres førhen.
Nu er der jo så noget mere at 
snakke om, når lægen begynder at 
spørge ind, ud fra de her svar på 
det her spørgeskema. Så lægen har 
mere fat i mig, kan man sige. 
Kræftpatient

” Jeg synes det fungerer meget 
godt,.. altså at jeg ikke skal ind på 
sygehuset hver gang.
Jeg ved jo at jeg kan ringe når som 
helst, hvis der er noget”

Epilepsipatient

”Der er nogle patienter der har det værre end mig. Det er bedre at bruge tid på 
dem”
Epilepsipatient



PATIENTFORBEREDELSE

"Da jeg fik beskeden i e-Boks, så går jeg lige i 
nogle dage og tænker over hvad det i grunden 
er, jeg gerne vil tale med lægen om. Så man 
får tid sådan til at tænke over det, få skrevet 
ned og så idet man også ved, at lægen er 
forberedt på det man har skrevet … Det synes 
jeg - så kan det jo næsten ikke være bedre.

Kræftpatient

"Vores patienter tilhører en 

gruppe, der måske ikke tænker på 
de bivirkninger, de kan have fået 
af behandlingen, eller også 
accepterer de stiltiende deres 
skavanker. 
Før vi fik spørgeskemaet var 
patienterne ikke forberedt til 
konsultationen i samme grad som 
nu, og vi oplevede, at de var mest 
interesseret i at få svar på 
scanningen.

Læge på kræftafdeling



ER PRO FOR ALLE?

Måske...

• Hidtil er primært ressourcestærke patienter inkluderet

• Studier peger på, at sårbare patienter oplever større værdi af PRO end 
ressourcestærke



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

Spørgsmål?



PRO INFRASTRUKTUR



ADGANG TIL AMBUFLEX I MIDT EPJ



HVORDAN SER AMBUFLEX UD I EPJ?



PATIENTER MED SØVNAPNØ





Patienter visiteret 

6766

Spørgeskemaer sendt 

9473

Skemaer retur

8844

GRØN

811 (9%)

GUL

4062 (46%)

RØD

3971 (45%)

Ingen yderligere kontakt

45 %

Yderligere kontakt

55 %

STATUS 

SØVNAP

NØ



Kvalitets Forum

AmbuFlex, Center for PRO

Lokal PRO-ko

HEV

Koncern kvalitet

Lokal PRO-ko

HEM

Lokal PRO-ko

HRA

Lokal PRO-ko

HEH

Lokal PRO-ko

AUH

Lokal PRO-ko

Psyk

PRO i Region Midt


