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PROGRAM

• Hvorfor et nyt PRO-initiativ

• Hvad måles på 

• Patientforløb med PRO i Brystkirurgisk afdeling

• Forskningsdelen



Hvordan er afdelingens kvalitet ift. behandling og kontroller af 
brystkræftpatienter ?



Hvad bestemmer tilfredshed efter brystkræft for kvinder?



Situation Region 
Sjælland 2020

Situation andre Regioner 
og Europa fra 2005

Region Sjælland anden verden ift. brystrekonstruktion





Hvor er tilfredshed med 
brystet / rekonstruktion?



Kan man anvende PRO meningsfuldt i 

klinisk praksis i brystkirurgiske forløb?



Hvad er BREAST-Q

• BREAST-Q er et PRO spørgeskema

• PRO = Patientrapporterede oplysninger/Patient-Reported 
Outcomes 

• Et batteri af spørgeskemaer som er særligt relevante for 
patienter som gennemgår brystkirurgi



Hvorfor BREAST-Q?

• Manglende viden om vores patienters kirurgiske resultater 
og helbredsrelaterede livskvalitet

• Systematisk kirurgisk opfølgning

• Interdisciplinær BREAST-Q baseret forløbs kontrol

• PRO kan være et redskab til patientinddragelse (hvis det
bruges aktivt i konsultationer)

• Implementering af PRO i klinisk praksis tager tid



Alle patienter i Region Sjælland NYdiagnosticeret med 
brystkræft, som skal opereres, tilbydes PRO-forløb

Eksklusion

• Patienter som får Letrozol som behandling

• Mandlige patienter

• Patienter som ikke har e-Boks

Hvilke patienter?



Set-up

BREAST-Q 
skema nr. 1

• Udsendes efter 2.FUS til alle patienter som har fået 
brystkræftdiagnose og plan med operation
• Skal udfyldes inden operationen eller indenfor 1 uge

BREAST-Q 
skema nr. 2

• 11 mdr (Patienter som opereres up-front)
• 18 mdr (Patienter som har været i neoadjuverende kemoterapi)
•►Konsultation med sygeplejerske hvis pt ønsker drøftelse om 

korrektion/rekonstruktion

BREAST-Q 
skema nr.3

• Endpoint måling 12 mdr efter korrektion/rekonstruktion



BREAST-Q domæner



Tilfredshed med bryster



Seksualitet



Set-up

• Database med høj sikkerhed jf GDPR
• Skemaer udsendes KUN til patienter elektronisk (evt. udfyldelse via 

tablet ved ambulant fremmøde)
• Afdelingens læger og sygeplejersker får adgang til data (personligt login)
• Data kan trækkes ud og bruges til forskning og kvalitet
• (Inter)nationalt redskab



Set-up



En kombineret forsknings- og implementeringstilgang
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Status d. 1 maj 2022

• Start d. 6 september 2021

• Antal inviterede patienter: 405

• Antal fulde besvarelser: 282

Deltagerprocent: 69,6 %





Tak for opmærksomheden

Mail: sttha@regionsjaelland.dk


