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Kan PRO data bruges 

som beslutningsstøtte?
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Danmark

IQVIA

Udvalgte kunder

Rigshospitalet

Odense Universitetshospital

Region Sjælland

Sundhedsdatastyrelsen

63.000
medarbejdere

globalt, heraf

ca. 200 i

Danmark

IQVIA Connection er IQVIAs

platform til opsamling og 

analyse af patientdata i realtid

+70

Erfaring med 

indsamling af 

PRO data i

England siden

2004

+ 20 års

samarbejde 

med den 

danske

sundhedssektor

Tæt samarbejde med 

sundhedssektoren

hospitaler i England 

anvender PRO data 

med hjælp fra IQVIA 
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IQVIAs 15 års erfaringer med PRO data

Konklusion

Kan PRO data hjælpe i behandlingen af borgerne? 

Hvordan sikrer vi validiteten af PRO data? 

Hvordan man kommer fra at fokusere på de praktiske aspekter vedr. indrapportering af PRO data til at få 

værdi/indsigt?

© IQVIA 2018. All rights reserved.

De klinikere der har integreret PRO data i deres behandling, siger klart JA. PRO data hjælper det 

sundhedsfaglige personale med et fælles overblik, der tager udgangspunkt i patientens samlede liv.  

Certificerede systemer, samkøring af data og AI er med til at sikre validiteten. 

Nem indrapportering, portal med indsigt samt kontinuerlig og automatiseret indsamling af PRO data. 
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Hvorfor anvender klinikkerne PRO data som beslutningsstøtte?

En unik mulighed for at få feedback direkte fra patienten omkring behandling og resultat 

– både i forbindelse med sygdomsforløb og deltagelse i kliniske studier 

Mere effektiv og korrekt indsamling af data

Reducerede omkostninger

Beslutningsstøtte for patienter og sundhedspersonale

Få feedback i realtid 

– klinikkerne kan 

reagere med det 

samme!

Indhenter data/information 

direkte fra kilden. Undgår 

fejlregistrering, fejltolkning 

af det sagte ord og undgår 

at der er viden som patient 

ikke får givet til det 

sygefaglige personale. 

Indsamler data fra 

wearable devices f.eks. 

aktivitetsdata – sikre at 

borgeren får gennemført de 

aktiviteter der er vigtige i 

helbredsprocessen f.eks. 

patienter i 

rehabiliteringsforløb

Ved at få borgeren til at 

give deres oplysninger på 

egen situation kan det 

kliniske personale beslutte 

om det er nødvendigt med 

fysisk besøg

Løsningen kan anvendes 

på alle former for devices

og rammer alle 

patientmålgrupper - kan af 

børn, svagtseende, ældre 

osv. 

Nye muligheder med data fra forskellige kilder
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Bedre forståelse af egen sygdom fører til mere bevidste valg 

PRO data som beslutningsstøtte for patienter

© IQVIA 2018. All rights reserved.

Tillid til at data bruges

• Patienter føler, at deres

læge/plejepersonale kender

dem bedre og at deres

PRO data rent faktisk bliver

brugt

Et samlet billede over tid

• Patienter finder det 

interessant at sammenligne

PRO skemaer over en

periode. Data kan

samkøres, så man kan se 

betydning af valg, fx ny

medicin

Forståelse for egen 

sygdom

• Patienter forstår deres

sygdom bedre end 

nogensinde før

Nemt og bekvemt

• Patienter synes det er nemt

at udfylde PRO skemaer

derhjemme – intuitiv løsning

der kan anvendes af alle

patientgrupper
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Overblik over data giver hjælp til at træffe beslutninger på et oplyst grundlag

PRO data som beslutningsstøtte for klinikere

© IQVIA 2018. All rights reserved.
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Situationen Løsning Resultat

Diabetes-patienter tager

ikke ansvar for deres

sygdom/agerer ikke ift. 

foreskrifter. 

Det fører til forværring af 

sygdom, ko-morbiditet og

dermed øgede

omkostninger for både

patient og sundhedssektor.

PRO spørgeskema, der

✓ tager hensyn til

patienter med specielle

behov

✓ udfyldes inden

læge/hospitalsbeøg

✓ giver overblik over 

særlige udfordringer

/problemområder
Reduceret behov for manuel

og dobbel indtastning af data

Identifikation

af problemområder

CASE STUDY

Forbedringer

for patienten
Reducerede omkostninger

Potentiale: Reducerede omkostninger
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IQVIA Otsuka One Customer Proposal

Involver patienten direkte med IQVIA Connection

PROM og PREM 

specialister

Markedsførende

Skalerbar og hurtig

implementering

Fleksibel

datarapportering

Få indsigter i

realtid

Navigerbar for 

alle
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Kunne du tænke dig at vide mere?

Kenneth A. Mikkelsen

General Manager, Danmark

kenneth.mikkelsen@iqvia.com

+45 31 67 69 65

Majlis Mølenberg

Senior Sales Director, Danmark

majlis.molenberg@iqvia.com

+45 20 99 52 58
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