Projekt: Værdibaseret Sundhed
i Diabetes ud fra PRO
Fokus på personcentreret diabetesbehandling

Om projektet

Meningsfuld diabetesbehandling
I Region Nordjylland ønsker vi at tilrettelægge behandlingen,

Værdibaseret Sundhed i Diabetes har
fokus på værdibaseret sundhed i
diabetesbehandlingen – ud fra Patient
Rapporterede Oplysninger (PRO) dvs.
patientens egne oplysninger.

Projektteamet har i samarbejde med

så den giver størst mulig værdi for personer med diabetes. For
at kunne gøre dette, må vi have kendskab til, hvordan diabetes
påvirker helbred og liv, og hvad der behandlingsmæssigt er
vigtigst for at trives godt med sin diabetes.

Vigtige input

personer med diabetes, Region
Nordjylland og Sundhedsdatastyrelsen,

For at få indsigt i, hvad der er vigtigt i livet med diabetes,

udviklet et diabetes spørgeskema til brug

har vi afholdt workshops i 2017 og 2018, hvor personer

i diabetesbehandlingen. Spørgeskemaet

med diabetes fra otte forskellige kommuner har deltaget.

indeholder spørgsmål angående

Fokus for begge workshops var at få indblik i, hvad der har

dagligdagen med diabetes.

betydning for personer med diabetes, og hvilke spørgsmål
der er relevante at stille. Vi har på den måde fået mange
værdifulde input og konkrete forslag til indhold i
spørgeskemaet.

Brugerpanel

På baggrund af de afholdte workshops har vi fået kontakt
med fem personer med diabetes, med interesse i at
deltage i projektets Brugerpanel. Brugerpanelet har haft en
vigtig rolle i videreudviklingen af selve spørgeskemaet samt
input til udvikling og test af en elektronisk udgave af
Projektets Brugerpanel

spørgeskemaet.

Hvad er PRO?

PRO kan medvirke til:

Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) er

Give sundhedspersoner indblik i patientens

oplysninger, der kommer direkte fra patienten selv.

situation.

Patienten oplyser om eget helbred, ofte i et

Afdække mulige behov og øge

elektronisk spørgeskema.

patientinddragelsen

Oplysningerne indbefatter bl.a. fysisk og mentalt

Forbedre kommunikationen mellem patient og

helbred, symptomer, livskvalitet og dagligdagen med

behandler på sygehuset.

en sygdom.

Strukturere og målrette sundhedspersoners

PRO oplysningerne indgår som en del af patientens

arbejde ud fra patientens behov og oplysninger.

journal.

Test af det elektroniske spørgeskema

Ligeledes fik vi positive tilsagn fra testdeltagerne ift.
spørgeskemaets indhold, relevans og anvendelighed i

Vi er nu nået så langt med arbejdet med at udvikle

diabetesbehandlingen – iflg. testdeltagerne udgør

det elektroniske diabetesspørgeskema, at vi allerede

spørgeskemaet et godt udgangspunkt for samtale

har foretaget de første test. Testene blev afholdt over

mellem patient og behandler.

3 dage i hhv. januar og februar måned 2019.
Testdeltagerne bestod af fem personer med diabetes

Ovenfor ses billeder fra testdagene – herunder bl.a.

fra Region Nordjylland, som ikke på forhånd havde

et test-eksempel på den elektroniske visning af en

kendskab til spørgeskemaet.

besvarelse af spørgeskemaet.

Testene omhandlede:

Næste skridt

- Brugervenligheden, dvs. hvordan opleves det at

I slutningen af marts går vi i gang med at teste det

svare på spørgeskemaet? Var it-platformen som blev

elektroniske spørgeskema på 12 personer med

anvendt overskuelig? Var spørgsmålene forståelige

diabetes, som skal til planlagt konsultation ved læge
eller sygeplejerske i vores diabetesambulatorium.

og relevante?

- Anvendeligheden, dvs. hvordan skal besvarelsen
anvendes i samtalen mellem patient og behandler?
Hvordan skal resultatet vises og bruges i den
konkrete diabetesbehandling?

Vi havde nogle rigtig spændende og gode testdage.

Når denne test er overstået, vil næste skridt være at
teste spørgeskemaet på en større gruppe personer
med diabetes. Vi glæder os meget til at prøve
spørgeskemaet af i praksis!

Stor tak til alle der på en eller flere måder har
bidraget i processen med at udvikle og teste

Takket være vores fem testdeltagere fik vi ved
testene yderst værdifuld og brugbar viden til den
elektroniske løsning til spørgeskemaet.

spørgeskemaet. En særlig tak til Diabetesforeningen
for særdeles godt samarbejde og uvurderlig indsats i
projektet.

Med venlig hilsen
Projektteamet Værdibaseret Sundhed i diabetes
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