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Resumé:
En god udnyttelse af PRO data vil kunne betyde, at sundhedssektoren kan følge borgeren tæt og sikre
fremdrift i behandlingsforløbet på afstand. PRO data kan være med til at sikre, at der ikke tabes patienter,
og at ressourcerne bruges på de patienter, der har mest brug for det.
IQVIA har arbejdet med anvendelsen af PRO data globalt, i behandlingsforløb siden år 2003. Vores oplæg vil
give deltagerne et indblik i fordele og ulemper ved at anvende PRO data som en del af behandlingen – både
fra behandlerens og borgerens vinkel. Vi kommer med et par kvalificerede bud på, hvilke aspekter der er
vigtige for patienterne for, at et projekt bliver en succes, herunder sikkerhed og nem indrapportering af
data.
Vi illustrerer også, hvordan PRO data kan være en vigtig kilde til indsigt i hele patientforløbet, ikke mindst
under en krise som COVID-19.
PRO data giver for alvor værdi, når de integreres med andre datakilder, så det kommer vi også med
eksempler på. Alle eksempler er virkelige cases fra hospitaler og afdelinger, som bruger PRO dagligt.
Nævn tre budskaber, som oplægsholderen giver svar på i sit indlæg:
1. Hvordan kan PRO sikre borgeren den bedste behandling selv uden fysisk fremmøde?
2. Eksempler på hvordan PRO data og andre datakilder skaber værdi for patienten
3. Et bud på bedre udnyttelse af PRO data i Danmark - i fremtiden
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