PRO i Bløderbehandling er en god idé
Slutrapporten fra projektet 'Beslutningsstøtte i bløderbehandling ved hjælp af PRO' er udkommet. Rapporten viser, at både patienter og sundhedsfaglige kan se en fordel i at digitalisere bløderbehandlingen med en app, et spørgeskema og en database, der skal give
overblik.
Der har i projektet været et tæt
samarbejde mellem patienter,
sundhedsfaglige, it-organisation
og leverandører. Det har betydet,
at det er lykkedes at udvikle løsninger, som allerede er modne til
drift i Region Midtjylland og Region Hovedstaden.
Pilottest viser potentiale
PRO-spørgeskemaet er pilottestet
med patienter og sundhedsfaglige
i den daglige behandling hos Center for Hæmofili og Trombose på
Aarhus Universitetshospital. 65
bløderpatienter deltog i testen.
Databasen med bløderdata er pilottestet med klinikere fra Center
for Hæmofili og Trombose på
Aarhus Universitetshospital og fra
Hæmatologisk Klinik på Rigshospitalet.
Bedre forberedelse af konsultationer
Overordnet oplever patienterne,
at deres svar fra spørgeskemaerne bliver brugt på en hensigtsmæssig og tilstrækkelig måde i
konsultationerne. Processen med
at udfylde skemaet hjemmefra
hjælper patienterne til at huske
deres symptomer og eventuelle
udfordringer, som de gerne vil
tale med deres behandler om.

Det kan give et overblik over behandling og outcome. Dermed får
de sundhedsfaglige en god kortlægning af behandlingen, og
hvad der sker, når den ændres.
Det giver gode muligheder for at
følge udviklingen over tid.
Samlet løsning ønskes
Parterne i projektet udtrykker, at
de er meget opsatte på at få den
samlede løsning i drift. Samtidigt
udpeger både patienter og klinikere en række funktioner og forbedringer, som vil kunne optimere de nye digitale løsninger.

En samlet løsning til
bløderpatienter

App til at registrere blødninger og medicin

Der er et stort potentiale i at databasen kan udvides med flere
datakilder f.eks. fra Hospitalsapotekernes system.

Et par pointer om
outcome fra rapporten
• Mere struktureret dialog
om livskvalitet
• Lettere at screene patientens hovedudfordringer
og målrette dialog
• Spørgsmål om livskvalitet
er et "must" at få med i
løsningen
• Ingen bedre ressourceudnyttelse her og nu, men
bedre kvalitet
• Elektroniske spørgeskemaer fremmer patientens
stemme.

Bedre overblik over patienternes livskvalitet
Ifølge evalueringen ses en tydelig
forbedring i de sundhedsfagliges
mulighed for at vurdere livskvalitet og helbred blandt bløderpatienterne med udgangspunkt i
PRO-spørgeskemaerne.
I drift i Midtjylland
Fra 1/1-2019 blev der indgået en
Stort potentiale i databasen
driftsaftale med leverandøren af
Projektgruppen vurderer, at podatabasen, der herefter er i drift i
tentialet i databasen til beslutRegion Midtjylland.
ningsstøtte for bløderpatienter er
stort, hvis data fra den udviklede Der arbejdes på at gøre datababløderapp og spørgsmål om livs- sen tilgængelig via Sundhedsdakvalitet kommer med i løsningen. tanettet.

PRO spørgeskema til at
vurdere livskvalitet, mobilitet og smerter

Database til stamdata og
tableau til at trække rapporter til overblik.

Find slutrapporten på
telemedicin.rm.dk

