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Modning af den tværsektorielle brug af PRO til behandling eller kontrol af 

astmapatienter  

Fokus er på at identificere modningsaktiviteter, der på systematisk vis kan udvikle og afprøve indsamling af PRO-data hos astmapatienter til 

deling mellem ambulatorium og almen praksis for at sikre sammenhæng og kontinuitet i behandlingen af astmapatienter på tværs af sektorer.  

Konkret for at modne den tværsektorielle 

brug af PRO til behandling og kontrol af 

astmatikere, er fire problemområder 

væsentlige at adressere:   

• Konkretisering af den specifikke 

PRO-data, omfanget af denne data 

og i særdeleshed dataformatet, som 

giver mest behandlingsmæssig 

værdi for ambulatorium, almen 

praksis og patienterne at indhente 

og dele. Sidstnævntes præferencer 

og behandlingsmæssige situation 

indgår i denne afvejning  

• Operationel model for indhentning af 

samtykke med henblik på 

tværsektoriel deling af PRO-data 

samt it-understøttelse 

• Krav til og vilkår for indsamling, 

håndtering og aflevering af PRO-

data, der kvalificerer eller 

diskvalificerer data til deling på tværs 

af ambulatorium og almen praksis   

• Manglende konkrete 

sundhedsfaglige erfaringer med 

deling og præsentation af bearbejdet 

PRO-data på tværs af ambulatorium 

og almen praksis, der giver værdi i 

kliniske brugssituationer 

Ud over de forløbsspecifikke 

problemområder og behov, der er 

identificeret i løbet af analysen, er der et 

behov for en overordnet afklaring af 

principper og præmisser for 

tværsektoriel deling af PRO-data.  

Udvikling og test af operationel for deling af data på tværs af 

sundhedsaktører 

Aktivitet 

Evaluering af resultat og eventuel tilpasning  

A Fastlæggelse af principper for tværsektoriel deling af PRO-data 

Opstart af erfaringsskabende pilotprojekt 

Afprøvning af model for tværsektoriel brug af PRO 

B 

C 

D 

E 

Hospitalssektoren og almen praksis har 

begge erfaringer med brug af PRO i 

forbindelse med behandling eller kontrol 

af astmapatienter, om end 

erfaringsgrundlaget med indsamling og 

håndtering af PRO-data er væsentligt 

større på sygehusene. PRO-skemaet 

benyttes til at indsamle information om 

patientens udåndingshastighed via 

peakflowmonitorering i hjemmet. I 

hospitalssektoren er dette suppleret af 

patientens besvarelse af det validerede 

ACQ-skema (Asthma Control 

Questionnaire). På denne baggrund 

vurderer klinikeren om patientens 

behandlings- eller kontrolforløb forløber 

planmæssigt.  

På trods af forskelle i modenhedsniveau 

og anvendelse af specifikke skemaer i 

de to sektorer, vurderes det af 

sundhedsfagligt personale, at der er 

betydelig behandlingsmæssig logik i 

øget tværsektoriel deling af PRO-data 

mellem ambulatorium og almen praksis. 

Formålet med brug af PRO på området 

er dels at screene for nødvendigheden 

af ambulante konsultationer og dermed 

reducere unødige kontroller, og dels at 

problemfokusere konsultationen i 

behandlingen til gavn for patient såvel 

som kliniker. Endvidere vil tværsektoriel 

deling af ACQ- og/eller peakflow-data 

hjælpe til at sikre ensartethed og 

kontinuitet i behandlingen og kontrollen 

af astmatikere i sundhedsvæsnet. 

 

 

Det forventes, at ovenstående modningsaktiviteter skaber forløbsnære erfaringer, der er anvendelige i udviklingen og 

udbredelsen af PRO for astmatikere samt læringspunkter til brug i andre tværsektorielle forløb, herunder erfaringer 

vedrørende: 

• Formulering af tydelige vilkår og principper for tværsektoriel deling af PRO-data mellem ambulatorium og almen 

praksis (tværgående anvendelighed) 

• Afklaring af sundhedsfaglige krav til og vilkår for indsamling, bearbejdning og distribution af 

peakflowmetermålinger og ACQ-scorer i en tværsektoriel kontekst (forløbsspecifik anvendelighed) 

• Planlægning, organisering og udrulning af erfaringsskabende pilotprojekt møntet på tværsektoriel deling af PRO-

data mellem ambulatorium og almen praksis (tværgående anvendelighed) 

• Systematisk opsamling af erfaringer i kraft af evalueringsdesign. 

SITUATION PROBLEMOMRÅDER MODNINGSAKTIVITETER 

FORVENTEDE RESULTATER 

Aktivitetstype 

Formål 

Beslutning 

Opstart 

Udvikling 

Evaluering 

Afprøvning 
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Formål Delaktiviteter  

• Enighed mellem centrale aktører om et sæt 

af principper, der beskriver, hvordan og 

under hvilke præmisser der arbejdes med 

tværsektoriel brug af PRO. 

Forventede resultater 

Danske Regioner 

• Repræsentant for sygehusene 

KL 

• Repræsentant for kommunerne 

PLO 

• Repræsentant for almen praksis 

Sundheds- og Ældreministeriet 

• Repræsentant for staten 

Evt. den nationale styregruppe for PRO 

• Koordination og tovholder 

 

 

 

Hovedaktører 

Beskrivelse 

For at understøtte tværsektoriel brug af PRO er 

det nødvendigt at fastlægge en række 

overordnede principper, der beskriver rammerne 

for deling og videregivelse af PRO-data i 

konkrete behandlingsforløb på tværs af sektorer. 

A1. Udarbejdelse af principper for tværsektoriel deling af PRO-data 

Udarbejd principper for deling og videregivelse af PRO-data i forbindelse med konkrete 

behandlingsforløb, der går på tværs af sektorer. Målet er at sikre enighed mellem parterne om, 

hvordan og under hvilke præmisser data indsamlet af én sundhedsaktør kan deles med eller 

videregives til andre sundhedsaktører. Arbejdet bør inddrage centrale parter og kan evt. 

forankres i den nationale styregruppe for PRO. 

A2. Kommunikation af principper til relevante sundhedsfaglige aktører 

Kommunikér de fastlagte principper bredt til relevante sundhedsfaglige aktører i almen praksis 

og kommuner samt på sygehusene. Målet er at sikre fælles forståelse for de rammer, der 

gælder for tværsektoriel anvendelse af PRO. Kommunikation af principper kan med fordel ske 

via faglige selskaber og organisationer ligesom den nationale arbejdsgruppe kan spille en rolle.  

A3. Revision af principper for tværsektoriel deling af PRO-data 

Revidér principper på baggrund af opnåede erfaringer med tværsektoriel anvendelse af PRO-

data. Målet er at sikre operationelt anvendelige principper, der er forankret i konkrete erfaringer 

fra de gennemførte pilotprojekter. Revisionen vil skulle afvente resultaterne af igangsatte 

tværsektorielle forsøg med anvendelse af PRO. 

 

Opmærksomhedspunkter 

• Udarbejdelsen af principper bør tage udgangspunkt i den enkelte borger og dennes relation 

til forskellige sundhedsaktører som led i forskellige typer af behandlingsforløb. Principperne 

skal således være robuste over for både deling og videregivelse af data i en række 

forskellige situationer, eksempelvis hvor patienter overgår fra almen praksis til ambulant 

kontrol og omvendt samt i situationer, hvor der er delte forløb eksempelvis mellem sygehus 

og kommune. 

• Endvidere bør det afklares i hvilket omfang et sådant sæt af principper er dækket af og/eller 

spiller sammen med bredere principper for deling af sundhedsdata på tværs af de enkelte 

aktører i sundhedsvæsnet. 

Modningsaktivitet gældende generelt for tværsektorielle forløb 

Fastlæggelse af principper for tværsektoriel deling af PRO-data.  

 

A B C D A B C D E Beslutning 

Der er i sundhedsvæsnet et væsentligt fokus på 

rammer og præmisser for deling af borgeres 

sundhedsdata. 

I forlængelse heraf har analysen vist, at 

indsamling og brug af PRO-data som hovedregel 

sker i relationen mellem patienten og den enkelte 

behandler. 

Ved tværsektoriel brug af PRO er der behov for 

at data indsamlet af én sundhedsfaglig aktør 

deles med eller videregives til en eller flere andre 

sundhedsfaglige aktører som led i en 

sektorovergang eller et delt behandlingsforløb. 

Som grundlag for igangsættelse af konkrete 

erfaringsskabende projekter vil det være en 

fordel, hvis der fastlægges en række 

overordnede principper mellem parterne i 

sundhedsvæsnet, som udstikker rammerne for, 

hvordan og under hvilke vilkår tværsektoriel brug 

af PRO skal foregå. 
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Formål Delaktiviteter  

• Opbakning til erfaringsskabende pilotprojekt 

fra centrale aktører med erfaring fra 

behandling- og kontrol af astmatikere  

• Fælles forståelse for målgruppen, 

projektorganisation og krav til 

datapræsentation og distribution af PRO-

data for ambulatorie og almen praksis 

Forventede resultater 

Almen praksis: 

• Praksislæger identificeres med 

udgangspunkt i optageområde for de 

deltagende ambulatorier. Deres rolle er at 

indgå som centrale projektdeltagere  

Ambulatorier med erfaringer indenfor brug 

af PRO ifbm. ambulant kontrol af astma: 

• Ambulatoriets rolle er at indgå som 

centrale projektdeltagere  

AmbuFlex: 

• AmbuFlex’s rolle er at bidrage med 

erfaringer inden for udbredelse af PRO-

projekter. 

 

Hovedaktører 

Beskrivelse 

Aktiviteten skaber afsættet og rammerne for 

udrulningen af konkret erfaringsskabende 

pilotprojekt for deling af PRO-data for 

astmatikere 

B1. Mobilisering af projektdeltagere 

Rekruttér projektdeltagere med erfaringer om patientgruppen og brug af PRO i forbindelse med 

denne gruppe, og som er passionerede omkring modningen af området. Målet er at mobilisere 

de rette projektdeltagere til pilotprojektet. Central koordinering og udpegning er en velegnet 

metode til formålet. 

B2. Identifikation af målgruppe og konkrete brugsscenarier 

Konkretisér målgruppen af astmapatienter, der skal indgå i erfaringsskabende PRO-pilotprojekt. 

Målet er at fastlægge projektets scope til at fokusere på en specifik patientpopulation og sikre 

fælles forståelse for projektets scope blandt projektdeltagerne. Endvidere at fastlægge konkrete 

brugsscenarier for patienter. Afholdelse af en kick-off workshop for projektdeltagere er en 

velegnet metode til formålet (koordineres med delaktivitet B3 og B4). For at sikre 

patientinddragelse tidligt i forløbet og identificere brugsscenarier er fokusgruppeinterviews med 

astmapatienter en velegnet metode. 

B3. Projektorganisation og –plan 

Udarbejd overordnet implementerings- og milepælsplan, fastlæg mødefrekvens for 

projektgruppemøder og actions på deltagende parter. Målet er at etablere en robust 

projektorganisation og fælles forståelse for milepæle, roller og ansvar. Afholdelse af en kick-off 

workshop er en velegnet metode til formålet. 

B4. Udarbejd model for datadeling mellem ambulatorium og almen praksis 

Afklar hvilken PRO-data og særligt omfanget og præsentationen af denne data, der er relevant i 

kliniske brugssituationer for begge sektorer og derfor med fordel kan deles. Målet er som 

minimum at have en konceptuel model for datapræsentation som almen praksis og ambulatorie 

står inde for. Afholdelse af data-workshop er en velegnet metode til formålet.  

 

 

Opmærksomhedspunkter 

• Erfaringer fra PRO-projekter i regi af Kræftens Bekæmpelse viser, at der med fordel kan 

tænkes i en ”nem” patientgruppe i opstartsfasen. Vigtigst af alt er dog, at der er betydelig 

behandlingsmæssig værdi i deling og brug af PRO-data for netop denne gruppe og, at PRO-

redskabet fungerer godt i klinisk praksis.  

• Delaktivitet B4 indgår som forudsætning for den tekniske integrationsløsning og koordineres 

derfor med modningsaktivitet C. 

• Det er centralt, at sundhedsfagligt frontpersonale tager ejerskab fra starten, hvorfor 

forandringsprocessen overordnet set skal tænkes som en iterativ proces med lokalt ejerskab 

og overskuelige delopgaver. 

 

Igangsættelsen af et pilotprojekt repræsenterer 

første spadestik til at etablere erfaringer med 

deling af PRO-data vedrørende astmatikere 

mellem sektorer i sundhedsvæsnet. Disse 

erfaringer er centrale for at realisere de 

behandlingsmæssige gevinster ved øget deling 

af PRO-data mellem ambulatorium og almen 

praksis i forbindelse med behandling og kontrol 

af astmapatienter. Flere sundhedsfaglige 

personer har som led i nærværende analyse 

peget på muligheden for at realisere disse 

gevinster ved øget deling af PRO-data.  

Opstartsfasen har som hovedformål at mobilisere 

de rette projektdeltagere, klart definere 

målgruppen og afstemme rolle- og ansvarsdeling 

mellem projektdeltagerne. Sandsynligheden for 

at høste gevinsterne af projektet øges betydeligt 

ved gennemførsel af nævnte hovedaktiviteter. 

Erfaringer fra PRO-projekter i regi af Kræftens 

Bekæmpelse bekræfter dette.  

Modningsaktivitet  

Opstart af erfaringsskabende pilotprojekt  

A B C D A B C D E Opstart 
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Formål Delaktiviteter  

• Løsning på oplevet problematik om 

indhentning af samtykke med henblik på 

deling af PRO-data 

• Udviklet teknisk løsning baseret på 

eksisterende it-infrastruktur 

• Test af model for samtykkeindhentning og 

teknisk løsning 

Forventede resultater 

MedCom 

• Teknisk viden og erfaringer med 

Webpatient samt tværsektoriel udveksling 

af data. 

Danske Regioner 

• Teknisk viden og erfaringer med it-

understøttelse af PRO på sygehusene. 

KL 

• Teknisk viden og erfaringer med it-

understøttelse af PRO i kommunerne.  

Sundhedsdatastyrelsen 

• Teknisk viden og erfaringer med national 

sundheds-it infrastruktur og tværsektoriel 

udveksling af data. 

 

Hovedaktører 

Beskrivelse 

Aktiviteten udvikler en operationel model for 

deling og videregivelse af PRO-data mellem 

sundhedsaktører på en juridisk forsvarlig og 

teknisk let administrerbar måde. 

C1. Afklar juridiske rammer for tværsektorielle anvendelsesscenarier for PRO 

Beskriv de mest oplagte tværsektorielle anvendelsesscenarier for deling af PRO-data og afklar i 

hvilket omfang, de stiller særlige krav om samtykke, der ligger ud over reglerne i sundhedsloven 

om, at oplysninger kan deles uden patientens samtykke, når det er nødvendigt af hensyn til et 

aktuelt behandlingsforløb for patienten, og videregivelsen sker under hensyntagen til patientens 

interesser og behov. 

C2. Udvikling af integrationsløsning 

Etablér integration mellem PRO-systemer i almen praksis og ambulatorieregi med 

udgangspunkt i den nuværende driftssituation. Målet er at åbne mulighed for deling af data på 

tværs af de allerede etablerede systemer til håndtering af PRO-data i henholdsvis almen praksis 

(Webpatient/Webreq), ambulatorier (eks. Ambuflex) og tværsektorielt (KIH). Involvering af 

relevante it-arkitekter, herunder MedCom, Danske Regioner, KL og Sundhedsdatastyrelsen, er 

nødvendig for at koordinere arbejdet med relaterede projektaktiviteter samt designe den 

konkrete integration mellem de eksisterende løsninger i de enkelte sektorer. 

C3. Test af teknisk integrationsløsning 

Test model for digital aflevering af PRO-data gennem integrationsløsningen i kontrollerede 

forhold og uden patientinvolvering. Målet er at identificere potentielle problemstillinger og løse 

disse inden patientinvolvering. Der bør som minimum overvejes brugervenlighedstest, 

konverteringstest og driftstest (jf. test af statens systemløsninger i offentlige it-projekter). 

C4. Kravstillelse til fremtidig it-understøttelse 

Evaluer løbende på erfaringerne fra det igangsatte pilotprojekt samt øvrige relevante aktiviteter. 

Målet er at kvalificere den videreudvikling af eksisterende PRO-løsninger samt national 

infrastruktur med henblik på bedst mulig understøttelse af tværsektoriel brug af PRO fremover. 

 

Opmærksomhedspunkter 

• Den tekniske løsning bør i projektregi så vidt muligt etableres ovenpå eksisterende PRO-

løsninger og national it-infrastruktur med henblik på at sikre størst muligt genbrug og mindst 

muligt behov for nyudvikling allerede i en afprøvningsfase. 

• I udviklingsarbejdet bør der koordineres tæt med relaterede projektaktiviteter i regi af 

Sundhedsdatastyrelsens PRO-sekretariat, Danske Regioner og MedComs brugergruppe for 

PRO. 

Der er blandt nogle grupper af sundhedsfagligt 

personale usikkerhed om, i hvilket omfang det 

kræver patientens samtykke at videregive og 

dele helbredsmæssige oplysninger mellem 

sundhedsaktører i de situationer, hvor delingen 

af data ikke indgår direkte i et behandlingsforløb, 

eks. deling af historiske data, så andre klinikere 

som led i et senere behandlingsforløb kan 

orientere sig i behandlingshistorikken. 

Det er derfor nødvendigt at få afklaret de præcise 

juridiske rammer for deling af PRO-data i 

forskellige tværsektorielle anvendelsesscenarier, 

hvor delingen af data ikke nødvendigvis indgår i 

det direkte behandlingsforløb. 

I forlængelse af ovenstående er der behov for at 

etablere en integration mellem eksisterende 

PRO-løsninger i henholdsvis almen praksis 

(Webpatient/Webreq), ambulatorieregi 

(Ambuflex) og tværsektorielt (KIH). Den tekniske 

integrationsløsning er en forudsætning for, at 

data kan deles og videregives mellem de 

involverede sundhedsaktører. 

 

Modningsaktivitet gældende generelt for tværsektorielle forløb 

Udvikling og test af operationel model for deling af data på tværs af sundhedsaktører 

A B C D A B C D E Udvikling 
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Formål Delaktiviteter  

• Kontrolleret og gradvis udrulning af 

planlagte pilotprojekt blandt 

projektdeltagende aktører. 

• Revision/tilretning af den samlede model for 

tværsektoriel brug af PRO med henblik på 

bredere anvendelse i almen praksis og på 

ambulatorier. 

Forventede resultater 

Almen praksis: 

• Almen praksis rolle er udførende for 

afprøvningen af pilotprojektet 

Ambulatorier: 

• Ambulatoriets rolle er udførende for 

afprøvningen af pilotprojektet 

Patientgruppe: 

• Patientgruppens rolle er at deltage som 

brugere i brugertesten  

MedCom:  

• MedComs rolle er understøttende for den 

tekniske del af afprøvningen. 

Hovedaktører 

Beskrivelse 

Aktiviteten har som formål at gradvist udrulle 

pilotprojektet på de respektive lungemedicinske 

afdelinger og hos praksislæger, der medvirker i 

projektet 

D1. Kick off fase 

Arranger kick off møde for projektdeltagere. Målet er at sikre, at alle involverede parter er 

bekendt med de forskellige parters roller og ansvar i projektet såvel som den overordnede 

tidplan for projektafvikling, evalueringsaktiviteter og formidling 

D2. Brugertest af pilotprojekt 

Test pilotprojektet af med en udvalgt delmængde af patientgruppen og personale fra 

projektdeltagere. Målet er at identificere organisatoriske, kliniske eller patientrelaterede 

udfordringer og løse disse inden fuld udrulning. Sundhedsstyrelsens forbedringsmodel (Plan, 

Do, Study, Act) er en velegnet metode til formålet (se i øvrigt opmærksomhedspunkter) 

D3. Fuld udrulning af pilotprojekt 

Udrul og drift pilotprojektet for den definerede patientgruppe og på de                                                    

respektive projektdeltagende afdelinger og i almen praksis i aftalt projektperiode.                                                     

Målet er at skabe erfaringer med tværsektoriel deling af PRO-data                                                 

mellem ambulatorium og almen praksis. Sundhedsstyrelsens                                           

forbedringsmodel er en velegnet metode til formålet.  

 

 

Opmærksomhedspunkter 

• Projektdeltagerne bør overveje, hvor mange runder af tests, der er hensigtsmæssige i 

forberedelsen af projektudrulningen. Dette afhænger af størrelsen af patientgruppen 

defineret i delaktivitet B2 samt mængden og kompleksiteten af utilsigtede problemer i 

brugertesten. 

• Der eksekveres gradvist på pilotprojektet i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens 

anbefalinger om brug af PDSA-modellen til at afprøve konkrete implementeringstiltag i 

praksis  Hver test undergår en PDSA-cyklus, hvor man som minimum:  

1. Planlægger den foreslåede ændring: Der foreligger som minimum en plan for 

testen med stillingtagen til hvem, hvad, hvornår og hvordan  

2. Afprøver ændringen: Der eksekveres på planen 

3. Undersøger effekten af ændringen: De direkte og indirekte effekter logges. 

4. Indfører ændringer der har effekt og/eller tilretter: Der følges systematisk op på 

direkte og indirekte effekter af ændringstiltaget 

• Erfaringsmæssigt kan vellykkede PRO-pilotprojekter genbruges på andre afdelinger med 

lokale justeringer eftersom patienternes sygdomsbillede og PRO-skemaerne er de samme.  

 

Den reelle implementering af pilotprojektet beror 

på en gradvis udrulning, inspireret af den af 

Sundhedsstyrelsen anbefalede model for 

implementering af ændringstiltag i 

sundhedsvæsnet (Plan, Do, Study, Act). 

Implementeringen forløber således i en række på 

forhånd definerede faser med tests af ændringen 

i voksende omfang med hensyn til patienter og 

personale. Således sikres at der løbende 

identificeres udfordringer, disse adresseres tidligt 

og projektudrulningen forbedres løbende inden 

fuld udrulning.  

Projektdeltagerne sidder i den udførende rolle 

assisteret af tekniske- og procesfaglige 

kompetencer.  

Det brede ejerskab blandt regioner og almen 

praksis fra opstartsfasen og ind i 

implementeringsfasen er bærende for at sikre 

fastholdelse af implementeringsplanen, roller og 

ansvar, opfølgning og forankring.  

Det er centralt for implementeringen af 

pilotprojektet, at der løbende tænkes i og 

eksekveres på fastholdelsesstrategien for at 

fremme forankring på de medvirkende afdelinger 

og i praksislægernes dagligdag.  

 

 

Modningsaktivitet  

Afprøvning af model for tværsektoriel brug af PRO  

A B C D A B C D E Afprøvning 
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Formål Delaktiviteter  

• Klart definerede og aftalte 

undersøgelsesspørgsmål 

• Robust evalueringsdesign med 

aftalte indikatormålinger  

• Kvantitativ effekt på deling af PRO-

data mellem ambulatorium og 

lægepraksis samt kvalitative effekter 

på arbejdsgange, patientoplevet 

kvalitet m.fl. 

Forventede resultater 

Almen praksis 

• Almen praksis rolle er at bidrage til 

delaktiviteterne og løbende indsamle 

data. 

Ambulatorier  

• Ambulatoriets rolle er at bidrage til 

delaktiviteterne og løbende indsamle 

data. 

Evaluator: 

• Evaluators rolle er løbende at observere 

og dokumentere afledte implikationer af 

ændringstiltaget. 

Hovedaktører 

Beskrivelse 

Aktiviteten har til formål at etablere et 

robust evalueringsdesign med henblik 

på evaluering af målbare effekter og 

oplevet kvalitet af pilotprojektet 

E1. Fastlæggelse af undersøgelsesspørgsmål 

Fastlæg undersøgelsesspørgsmål, der er præcise og mulige at besvare. Målet er at sikre en fælles forståelse blandt 

projektdeltagere for, hvad der løbende og til slut skal evalueres på for på den måde at etablere et hensigtsmæssigt 

evalueringsdesign tidligt i projektet. Evalueringsspørgsmål møntet på at måle effekter og/eller forstå implikationer af 

ændringstiltaget er en velegnet metode til formålet (se i øvrigt opmærksomhedspunkter) 

E2. Etablering af evalueringsdesign 

Fastlæg indikatormålinger og evalueringsdesign som direkte forholder sig til at besvare undersøgelsesspørgsmålene. 

Målet er løbende at kunne måle på effekten af interventionen og forstå implikationerne på kliniske arbejdsgange og 

patientoplevet kvalitet. Effekt- og procesevalueringer er velegnede metoder til formålet.  

E3. Løbende opfølgning og evaluering af effekt 

Studér og log observeret og målt data løbende i projektet. Målet er at indsamle data løbende for at forstå udviklinger 

og måle på effekten af tiltaget efter udrulning. Effekt- og procesevalueringer er velegnede metoder til formålet. 

E4. Formidling af resultater 

Kommunikér resultat af pilotprojektet gennem passende kanal. Målet er at udbrede kendskabet til projektet og 

inspirere til udbredelse af tværsektoriel deling af PRO-data på andre afdelinger og hos praksislæger. Oplæg i kliniske 

fora og artikler i brancheblade er velegnede metoder til formålet. 

Opmærksomhedspunkter 

• I fastlæggelse af undersøgelsesspørgsmål møntet på at måle effekten af ændringstiltaget kan der med fordel 

tænkes i effektevalueringsspørgsmål. Eksempelvis:  

1. Har afprøvningen af ændringsforslaget resulteret i øget deling af PRO-data mellem lungemedicinsk 

ambulatorium og almen praksis i forhold til før ændringsforslaget?’ 

• I fastlæggelsen af undersøgelsesspørgsmål møntet på at undersøge de oplevede implikationer af 

ændringsforslaget kan der med fordel tænkes i fire klassifikationer:  

1. Den organisatoriske kvalitet. Eksempelvis: Hvordan har implementeringen af pilotprojektet påvirket 

arbejdsgange på projektafdelingerne? 

2. Den tekniske kvalitet. Eksempelvis: Hvordan oplever klinikere brugervenlighed, funktionalitet og visuel 

fremstilling af ACQ- og peakflowdata? 

3. Den kliniske kvalitet. Eksempelvis: Hvordan vurderer klinikere anvendeligheden og den kliniske 

relevans af øget deling af ACQ- og peakflowdata?  

4. Den patientoplevede kvalitet. Eksempelvis: Hvad er patienternes oplevelse af udfyldelse af 

samtykkeerklæring og tilfredshed med tværsektoriel deling af helbredsmæssig data?  

• Evalueringsdesignet bør først og fremmest muliggøre en evaluering af effekten af interventionen på det 

sundhedsmæssige problem – tværsektoriel deling af ACQ- og peakflowdata – men også tage højde for at 

evaluere de direkte og indirekte afledede effekter på kliniske arbejdsgange, patientoplevet kvalitet mv. 

I evalueringen bør sammenhængen 

mellem projekt, afprøvning og 

resultater undersøges.  

Det er centralt, at 

undersøgelsesspørgsmål og 

evalueringsdesignet tænkes ind i 

begyndelsen af projektforløbet (se 

forslag til projektplan) for at have en 

fælles forståelse for hvilken data, der 

kontinuerligt skal logges og følges op 

på.  

Løbende indikatormålinger er 

nødvendige for at forstå udviklingen 

undervejs, men projektdeltagere bør 

også være lydhør over for uformel 

feedback fra personale (og patienter) i 

løbet af forløbet. Sådan feedback kan 

indhentes i eksisterende mødefora på 

afdelingerne og i praksis og give 

værdifuld viden om projektets fremdrift 

og utilsigtede problemer. 

 

Modningsaktivitet  

Evaluering af resultater og eventuelle tilpasninger 

A B C D A B C D E Evaluering 
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Aktivitetsplan for modningsaktiviteter 

D
e

la
k
ti
v
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Dette forslag til en overordnet plan 

inkluderer overordnede milepæle 

for projektets 5 

modningsaktiviteter og 17 

delaktiviteter.  

Det er erfaringen fra lignende 

projekter, at udviklingsarbejde, 

herunder planlægning af 

interviews med sundhedsfagligt 

personale samt indhentning af 

kvalificerende data, kan kræve en 

lidt længere tidshorisont end de 

andre delaktiviteter. Størrelsen og 

rækkefølgen af de 17 delaktiviteter 

illustrerer således tidsmæssig 

forskydning og indbyrdes 

afhængigheder af delaktiviteterne. 

Aktiviteterne skal nødvendigvis 

kvalificeres yderligere ved opstart 

af projekt og bør justeres i samråd 

med projektdeltagere. 

Beskrivelse 
Afklaring og opstart Udvikling  Udrulning Formidling 

Principper for tværsektoriel deling 

af PRO-data 
A1 Kommuni-

kation 
A2 

Mobilisering af 

projektdeltagere 
B1 

Målgruppe B2 

Projekt-

organisation 
B3 

Dataformat og -vilkår B4 

Model for 

samtykke 
C1 

Teknisk løsning C2 

Test af samtykkemodel 

og teknik 
C3 

Afprøvning D3 

Indikatormålinger og 

evalueringsdesign 
Løbende opfølgning og evaluering af effekt E2 Undersøgelsesspørgsmål E1 E3 Formidling E4 

Brugertest D2 

Revision A3 

Kick off D1 

Krav til fremtidig it-

understøttelse 
C4 
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Modning af den tværsektorielle brug af PRO til screening for angst og depression 

i forbindelse med hjertekarsygdomme  

Fokus er på at identificere modningsaktiviteter, der kan udvikle og afprøve indsamling og deling af PRO-data i forbindelse med screening for 

angst og depression hos patienter med hjerte-/karsygdomme for at sikre en tættere og mere systematisk opfølgning på tværs af sektorer. 

Konkret for at modne den tværsektorielle 

brug af PRO til screening for angst og 

depression i forbindelse med 

hjertekarsygdomme, er tre 

problemområder væsentlige at 

adressere:   

• Konkretisering af den specifikke 

PRO-data, omfanget af denne data 

og i særdeleshed dataformatet, der 

giver mest behandlingsmæssig 

værdi at dele for ambulatorium, 

sundhedscenter og almen praksis, 

herunder stillingtagen til forskelle for 

lav-, mellem- og højrisikogrupper 

• Manglende model for indhentning af 

samtykke med henblik på 

tværsektoriel datadeling samt it-

understøttelse 

• Krav til og vilkår for indsamling, 

håndtering og aflevering af PRO-

data, der kvalificerer eller 

diskvalificerer data til deling på tværs 

af ambulatorium, sundhedscenter og 

almen praksis   

Ud over de forløbsspecifikke 

problemområder og behov, der er 

identificeret i løbet af analysen, er der et 

behov for en overordnet afklaring af 

principper og præmisser for 

tværsektoriel deling af PRO-data.  

 

Aktivitet 

A 

B 

C 

D 

E 

Det forventes, at ovenstående modningsaktiviteter skaber forløbsnære erfaringer, der er anvendelige i udviklingen af  

PRO til screening for depression i forbindelse med hjertekarsygdomme samt læringspunkter til brug i andre 

tværsektorielle forløb, herunder erfaringer vedrørende: 

• Identifikation og test af vilkår for datadeling i tværsektorielle forløb mellem ambulatorium, sundhedscenter og 

almen praksis (tværgående anvendelighed) 

• Model for tydelig ansvarsdeling og organisering for lav-, mellem- og højrisikogrupper mellem tre sundhedsaktører, 

herunder model for systematik i indsamling, behandling og videregivelse af PRO-data (forløbsspecifik 

anvendelighed) 

• Konkrete og systematiske erfaringer med tværsektoriel deling af PRO-data mellem ambulatorium, 

sundhedscenter og almen praksis (tværgående anvendelighed) i kraft af pilotprojekt med solidt evalueringsdesign.  

SITUATION PROBLEMOMRÅDER MODNINGSAKTIVITETER 

FORVENTEDE RESULTATER 

Aktivitetstype 

Formål 

Beslutning 

Opstart 

Udvikling 

Evaluering 

Afprøvning 

Evaluering af resultat og eventuelle tilpasninger 

Fastlæggelse af principper for tværsektoriel deling af PRO-data 

Opstart af erfaringsskabende pilotprojekt 

Afprøvning af model for tværsektoriel brug af PRO 

Udvikling og test af operationel for deling af data på tværs af 

sundhedsaktører 

Hospitalssektoren og almen praksis har 

begge erfaringer med brug af PRO til 

screening for angst og depression i 

forbindelse med hjertekarsygdomme. 

Det generelle modenhedsniveau med 

brug af PRO er dog større i 

hospitalssektoren end i almen praksis, 

om end der er betydelige regionale 

forskelle på indsamlingen og 

håndteringen af PRO-data på 

ambulatorierne. PRO benyttes til at 

indsamle information om patientens 

psykiske tilstand, hvilket gør sig 

gældende på både ambulatoriet og i 

almen praksis, om end forskellige PRO-

skemaer benyttes i hver sektor.  

På trods af denne forskel i 

screeningsmetodik, vurderes det af 

sundhedsfagligt personale, at der er 

betydelig behandlingsmæssig logik i 

øget deling af PRO-data mellem 

ambulatorium, sundhedscenter og 

almen praksis. Desuden vil øget deling 

og koordinering af PRO-data mellem 

aktører sikre smidigere sektorovergange 

for patienten i den tværsektorielle 

rehabiliteringsrejse. 

Formålet med brug af PRO på området 

er at lave opfølgende monitorering af 

patientens psykiske tilstand efter en 

hospitalsudskrivning og sikre, at der 

tages hånd om patienter i risiko for at 

udvikle angst eller depression. 

Endvidere vil det øge sandsynligheden 

for at patienten gennemfører sit 

rehabiliteringsforløb med et 

tilfredsstillende resultat.  
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Formål Delaktiviteter  

• Enighed mellem centrale aktører om et sæt 

af principper, der beskriver, hvordan og 

under hvilke præmisser der arbejdes med 

tværsektoriel brug af PRO. 

Forventede resultater 

Danske Regioner 

• Repræsentant for sygehusene 

KL 

• Repræsentant for kommunerne 

PLO 

• Repræsentant for almen praksis 

Sundheds- og Ældreministeriet 

• Repræsentant for staten 

Evt. den nationale styregruppe for PRO 

• Koordination og tovholder 

 

 

 

Hovedaktører 

Beskrivelse 

For at understøtte tværsektoriel brug af PRO er 

det nødvendigt at fastlægge en række 

overordnede principper, der beskriver rammerne 

for deling og videregivelse af PRO-data i 

konkrete behandlingsforløb på tværs af sektorer. 

A1. Udarbejdelse af principper for tværsektoriel deling af PRO-data 

Udarbejd principper for deling og videregivelse af PRO-data i forbindelse med konkrete 

behandlingsforløb, der går på tværs af sektorer. Målet er at sikre enighed mellem parterne om, 

hvordan og under hvilke præmisser data indsamlet af én sundhedsaktør kan deles med eller 

videregives til andre sundhedsaktører. Arbejdet bør inddrage centrale parter og kan evt. 

forankres i den nationale styregruppe for PRO. 

A2. Kommunikation af principper til relevante sundhedsfaglige aktører 

Kommunikér de fastlagte principper bredt til relevante sundhedsfaglige aktører i almen praksis 

og kommuner samt på sygehusene. Målet er at sikre fælles forståelse for de rammer, der 

gælder for tværsektoriel anvendelse af PRO. Kommunikation af principper kan med fordel ske 

via faglige selskaber og organisationer ligesom den nationale arbejdsgruppe kan spille en rolle.  

A3. Revision af principper for tværsektoriel deling af PRO-data 

Revidér principper på baggrund af opnåede erfaringer med tværsektoriel anvendelse af PRO-

data. Målet er at sikre operationelt anvendelige principper, der er forankret i konkrete erfaringer 

fra de gennemførte pilotprojekter. Revisionen vil skulle afvente resultaterne af igangsatte 

tværsektorielle forsøg med anvendelse af PRO. 

 

Opmærksomhedspunkter 

• Udarbejdelsen af principper bør tage udgangspunkt i den enkelte borger og dennes relation 

til forskellige sundhedsaktører som led i forskellige typer af behandlingsforløb. Principperne 

skal således være robuste over for både deling og videregivelse af data i en række 

forskellige situationer, eksempelvis hvor patienter overgår fra almen praksis til ambulant 

kontrol og omvendt samt i situationer, hvor der er delte forløb eksempelvis mellem sygehus 

og kommune. 

• Endvidere bør det afklares i hvilket omfang et sådant sæt af principper er dækket af og/eller 

spiller sammen med bredere principper for deling af sundhedsdata på tværs af de enkelte 

aktører i sundhedsvæsnet. 

Modningsaktivitet gældende generelt for tværsektorielle forløb 

Fastlæggelse af principper for tværsektoriel deling af PRO-data 

A B C D A B C D E Beslutning 

Der er i sundhedsvæsnet et væsentligt fokus på 

rammer og præmisser for deling af borgeres 

sundhedsdata. 

I forlængelse heraf har analysen vist, at 

indsamling og brug af PRO-data som hovedregel 

sker i relationen mellem patienten og den enkelte 

behandler. 

Ved tværsektoriel brug af PRO er der behov for 

at data indsamlet af én sundhedsfaglig aktør 

deles med eller videregives til en eller flere andre 

sundhedsfaglige aktører som led i en 

sektorovergang eller et delt behandlingsforløb. 

Som grundlag for igangsættelse af konkrete 

erfaringsskabende projekter vil det være en 

fordel, hvis der fastlægges en række 

overordnede principper mellem parterne i 

sundhedsvæsnet, som udstikker rammerne for, 

hvordan og under hvilke vilkår tværsektoriel brug 

af PRO skal foregå. 
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Formål Delaktiviteter  

• Opbakning til erfaringsskabende pilotprojekt 

fra centrale aktører med erfaring fra 

området  

• Fælles forståelse for målgruppe, projekt 

scope og projektorganisation 

• Visualisering af tværsektoriel borger-      

rejse med understøttende processer,         

IT, roller og ansvar samt format af         

PRO-data  

Forventede resultater 

Almen praksis: 

• Almen praksis rolle er at indgå som 

centrale projektdeltagere.  

Ambulatorier med erfaringer indenfor brug 

af PRO til screening for angst og 

depression 

• Ambulatoriets rolle er at indgå som 

centrale projektdeltagere  

Sundhedscentre 

• Sundhedscentrets rolle er at indgå som 

centrale projektdeltagere.  

AmbuFlex: 

• AmbuFlex’s rolle er at bidrage med 

erfaringer indenfor koordinering af PRO-

projekter og indgår derfor i en koordinerede 

rolle.  

 

Hovedaktører 

Beskrivelse 

Aktiviteten har til formål at skabe afsættet for et 

erfaringsskabende pilotprojekt og designe en 

borger-/patientrejse på tværs af 

sundhedssektorer med patienten i centrum 

B1. Mobilisering af projektdeltagere 

Rekrutér projektdeltagere med erfaringer om patientgruppen og brug af PRO i forbindelse med 

patienter med hjertekarsygdomme, og som er passionerede omkring modningen af området. 

Målet er at mobilisere de rette projektdeltagere til pilotprojektet. Central koordinering og 

udpegning er en velegnet metode til formålet. 

B2. Identifikation af målgruppe 

Konkretisér målgruppen af patienter, der skal indgå i erfaringsskabende PRO-pilotprojekt. Målet 

er at fastlægge projektets scope til at fokusere på en specifik patientpopulation og sikre fælles 

forståelse blandt projektdeltagerne for denne gruppe. Afholdelse af en kick-off workshop for 

projektdeltagere er en velegnet metode til formålet (koordineres med delaktivitet B3 og B4). For 

at sikre patientinddragelse tidligt i forløbet og identificere brugsscenarier er 

fokusgruppeinterviews med hjertekarpatienter en velegnet metode. 

B3. Projektorganisation og -plan 

Udarbejd overordnet implementerings- og milepælsplan, fastlæg mødefrekvens for 

projektgruppemøder og uddel overordnede arbejdsopgaver og ansvar for deltagende parter. 

Målet er at etablere en robust projektorganisation og fælles forståelse for milepæle, roller og 

ansvar. Afholdelse af en kick-off workshop er en velegnet metode til formålet. 

B4. Tværsektoriel borgerrejse 

Visualisér patientens rehabiliteringsrejse gennem sundhedsvæsnet med understøttende 

processer, kontaktpunkter, roller og ansvar. Målet er for projektdeltagerne at forstå 

rehabiliteringsrejsen på tværs af sektorer og indrette distributionen og formatet af PRO-data til 

at understøtte denne rejse med særligt fokus på at sikre, at sundhedsfagligt personale ved 

sektorovergange får PRO-data præsenteret i en behandlingsmæssigt kontekst – eks. i 

kombination med andre data eller lægefaglig vurdering. Afholdelse af en opfølgende design-

workshop er en velegnet metode til formålet. 

 

 Opmærksomhedspunkter 

• Erfaringer fra PRO-projekter i regi af Kræftens Bekæmpelse viser, at der med fordel kan 

tænkes i en ”nem” patientgruppe i opstartsfasen. Vigtigst af alt er dog, at der er betydelig 

behandlingsmæssig værdi i deling og brug af PRO-data for netop denne gruppe og, at PRO-

redskabet fungerer godt i klinisk praksis.  

• Det er centralt, at sundhedsfagligt frontpersonale tager ejerskab fra starten, hvorfor 

forandringsprocessen overordnet set skal tænkes som en iterativ proces med lokalt ejerskab 

og overskuelige delopgaver. 

• Modningsaktiviteter vedrørende tværsektoriel deling af HADS-, MDI- og/eller ASS-data bør 

koordineres og samtænkes med igangværende aktiviteter i regi af MedCom om den 

tværsektorielle deling af PRO-data. 

 

Modningsaktivitet  

Opstart af erfaringsskabende pilotprojekt  

A B C D A B C D E Opstart 

Igangsættelsen af et pilotprojekt repræsenterer 

første spadestik til at etablere erfaringer med 

deling af PRO-data vedrørende hjerte-/kar-

patienter mellem ambulatorium, kommunalt 

sundhedscenter og almen praksis. Disse 

erfaringer er centrale for at realisere de 

behandlingsmæssige gevinster, som 

sundhedsfagligt frontpersonale mener eksisterer 

ved øget deling af PRO-data mellem parterne i 

forbindelse med hjerterehabiliteringsforløb. 

25 ud af 35 kardiologiske afdelinger screener for 

angst og depression med det af 

Sundhedsstyrelsen anbefalede HADS-

spørgeskema. Der er imidlertid væsentlige 

forskelle på tværs af de enkelte afdelinger i 

forhold til, hvor systematisk der screenes og i 

hvilket omfang, der sker en digital indsamling og 

registrering af de gennemførte screeninger. 

Samme billede gør sig gældende i forhold til 

anvendelsen af ASS- og MDI-skemaerne i almen 

praksis. 

Analysen viser endvidere, at ansvars- og 

rollefordelingen på tværs af sygehus, kommuner 

og almen praksis i forbindelse med 

hjerterehabilitering i praksis varierer meget. 

Design af en patientcentreret ”borgerrejse” for en 

specificeret målgruppe er et godt udgangspunkt 

for at fordele roller og ansvar for patientens 

kontaktpunkter med sundhedsvæsnet samt 

processer og understøttelse af patienten, når 

denne er ”i transit” mellem sundhedsaktører. 
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Formål Delaktiviteter  

• Løsning på oplevet problematik om 

indhentning af samtykke med henblik på 

deling af PRO-data 

• Udviklet teknisk løsning baseret på 

eksisterende it-infrastruktur 

• Test af model for samtykkeindhentning og 

teknisk løsning 

Forventede resultater 

MedCom 

• Teknisk viden og erfaringer med 

Webpatient samt tværsektoriel udveksling 

af data. 

Danske Regioner 

• Teknisk viden og erfaringer med it-

understøttelse af PRO på sygehusene. 

KL 

• Teknisk viden og erfaringer med it-

understøttelse af PRO i kommunerne.  

Sundhedsdatastyrelsen 

• Teknisk viden og erfaringer med national 

sundheds-it infrastruktur og tværsektoriel 

udveksling af data. 

 

Hovedaktører 

Beskrivelse 

Aktiviteten udvikler en operationel model for 

deling og videregivelse af PRO-data mellem 

sundhedsaktører på en juridisk forsvarlig og 

teknisk let administrerbar måde. 

C1. Afklar juridiske rammer for tværsektorielle anvendelsesscenarier for PRO 

Beskriv de mest oplagte tværsektorielle anvendelsesscenarier for deling af PRO-data og afklar i 

hvilket omfang, de stiller særlige krav om samtykke, der ligger ud over reglerne i sundhedsloven 

om, at oplysninger kan deles uden patientens samtykke, når det er nødvendigt af hensyn til et 

aktuelt behandlingsforløb for patienten, og videregivelsen sker under hensyntagen til patientens 

interesser og behov. 

C2. Udvikling af integrationsløsning 

Etablér integration mellem PRO-systemer i almen praksis og ambulatorieregi med 

udgangspunkt i den nuværende driftssituation. Målet er at åbne mulighed for deling af data på 

tværs af de allerede etablerede systemer til håndtering af PRO-data i henholdsvis almen praksis 

(Webpatient/Webreq), ambulatorier (eks. Ambuflex) og tværsektorielt (KIH). Involvering af 

relevante it-arkitekter, herunder MedCom, Danske Regioner, KL og Sundhedsdatastyrelsen, er 

nødvendig for at koordinere arbejdet med relaterede projektaktiviteter samt designe den 

konkrete integration mellem de eksisterende løsninger i de enkelte sektorer. 

C3. Test af teknisk integrationsløsning 

Test model for digital aflevering af PRO-data gennem integrationsløsningen i kontrollerede 

forhold og uden patientinvolvering. Målet er at identificere potentielle problemstillinger og løse 

disse inden patientinvolvering. Der bør som minimum overvejes brugervenlighedstest, 

konverteringstest og driftstest (jf. test af statens systemløsninger i offentlige it-projekter). 

C4. Kravstillelse til fremtidig it-understøttelse 

Evaluer løbende på erfaringerne fra det igangsatte pilotprojekt samt øvrige relevante aktiviteter. 

Målet er at kvalificere den videreudvikling af eksisterende PRO-løsninger samt national 

infrastruktur med henblik på bedst mulig understøttelse af tværsektoriel brug af PRO fremover. 

 

Opmærksomhedspunkter 

• Den tekniske løsning bør i projektregi så vidt muligt etableres ovenpå eksisterende PRO-

løsninger og national it-infrastruktur med henblik på at sikre størst muligt genbrug og mindst 

muligt behov for nyudvikling allerede i en afprøvningsfase. 

• I udviklingsarbejdet bør der koordineres tæt med relaterede projektaktiviteter i regi af 

Sundhedsdatastyrelsens PRO-sekretariat, Danske Regioner og MedComs brugergruppe for 

PRO. 

Der er blandt nogle grupper af sundhedsfagligt 

personale usikkerhed om, i hvilket omfang det 

kræver patientens samtykke at videregive og 

dele helbredsmæssige oplysninger mellem 

sundhedsaktører i de situationer, hvor delingen 

af data ikke indgår direkte i et behandlingsforløb, 

eks. deling af historiske data, så andre klinikere 

som led i et senere behandlingsforløb kan 

orientere sig i behandlingshistorikken. 

Det er derfor nødvendigt at få afklaret de præcise 

juridiske rammer for deling af PRO-data i 

forskellige tværsektorielle anvendelsesscenarier, 

hvor delingen af data ikke nødvendigvis indgår i 

det direkte behandlingsforløb. 

I forlængelse af ovenstående er der behov for at 

etablere en integration mellem eksisterende 

PRO-løsninger i henholdsvis almen praksis 

(Webpatient/Webreq), ambulatorieregi 

(Ambuflex) og tværsektorielt (KIH). Den tekniske 

integrationsløsning er en forudsætning for, at 

data kan deles og videregives mellem de 

involverede sundhedsaktører. 

 

Modningsaktivitet gældende generelt for tværsektorielle forløb 

Udvikling og test af operationel model for deling af data på tværs af sundhedsaktører 

A B C D A B C D E Udvikling 
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Formål Delaktiviteter  

• Kontrolleret og gradvis udrulning af 

planlagte pilotprojekt blandt 

projektdeltagende aktører. 

• Revision/tilretning af den samlede model for 

tværsektoriel brug af PRO med henblik på 

bredere anvendelse i almen praksis og på 

ambulatorier. 

Forventede resultater 

Almen praksis: 

• Almen praksis rolle er udførende for 

afprøvningen af pilotprojektet. 

Ambulatorier: 

• Ambulatoriets rolle er udførende for 

afprøvningen af pilotprojektet. 

Kommunale sundhedscentre 

• De kommunale sundhedscentres rolle er 

udførende for afprøvningen af 

pilotprojektet. 

Patientgruppe:  

• Patientgruppens rolle er at deltage som 

brugere i brugertesten af pilotprojektet 

MedCom:  

• MedComs rolle er understøttende for den 

tekniske del af afprøvningen. 

  

 

Hovedaktører 

Beskrivelse 

Aktiviteten har til formål at gradvist udrulle 

pilotprojektet på det ambulatorium, 

sundhedscenter og almen praksis, der medvirker 

som projektdeltagere. 

D1. Kick off fase 

Arranger kick off møde for projektdeltagere. Målet er at sikre, at alle involverede parter er 

bekendt med de forskellige parters roller og ansvar i projektet såvel som den overordnede 

tidplan for projektafvikling, evalueringsaktiviteter og formidling.  

D2. Brugertest af pilotprojekt 

Test pilotprojektet af med en udvalgt delmængde af patientgruppen og personale fra 

projektdeltagere. Målet er at identificere organisatoriske, kliniske eller patientrelaterede 

udfordringer og løse disse inden fuld udrulning. Sundhedsstyrelsens forbedringsmodel (Plan, 

Do, Study, Act) er en velegnet metode til formålet (se i øvrigt opmærksomhedspunkter). 

D3. Udrulning af pilotprojekt 

Udrul og drift pilotprojektet for den definerede patientgruppe og på den                                                    

respektive projektdeltagende afdeling, sundhedscenter og i almen                                                 

praksis i den aftalte projektperiode. Målet er at skabe erfaringer med tværsektoriel deling af                                                 

PRO-data mellem ambulatorium, kommunal sundhedscenter                                                                          

og almen praksis. Sundhedsstyrelsens forbedringsmodel (PDSA)                                                             

er en velegnet metode til formålet. 

 

 

Opmærksomhedspunkter 

• Projektdeltagerne bør overveje, hvor mange runder af tests, der er hensigtsmæssige i 

forberedelsen af projektudrulningen. Dette afhænger af størrelsen af patientgruppen defineret 

i delaktivitet B2 samt mængden og kompleksiteten af utilsigtede problemer i brugertesten. 

• Der eksekveres gradvist på pilotprojektet i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens 

anbefalinger til at afprøve konkrete implementeringstiltag i praksis. Hver test undergår en 

PDSA-cyklus, hvor man som minimum:  

1. Planlægger den foreslåede ændring: Der foreligger som minimum en plan for 

testen med stillingtagen til hvem, hvad, hvornår og hvordan  

2. Afprøver ændringen: Der eksekveres på planen 

3. Undersøger effekten af ændringen: De direkte og indirekte effekter logges. 

4. Indfører ændringer der har effekt og/eller tilretter: Der følges systematisk op på 

direkte og indirekte effekter af ændringstiltaget 

• Erfaringsmæssigt kan vellykkede PRO-pilotprojekter genbruges på andre afdelinger med 

lokale justeringer eftersom patienternes sygdomsbillede og PRO-skemaerne er de samme.  

 

Den reelle implementering af pilotprojektet beror 

på en gradvis udrulning, inspireret af den af 

Sundhedsstyrelsen anbefalede model for 

implementering af ændringstiltag i 

sundhedsvæsnet (Plan, Do, Study, Act). 

Implementeringen forløber således i en række på 

forhånd definerede faser med tests af ændringen 

i voksende omfang med hensyn til patienter og 

personale. Således sikres at der løbende 

identificeres udfordringer, disse adresseres tidligt 

og projektudrulningen forbedres løbende inden 

fuld udrulning.  

Projektdeltagerne sidder i den udførende rolle 

assisteret af tekniske- og procesfaglige 

kompetencer.  

Det brede ejerskab blandt regioner, 

sundhedscenter og almen praksis fra 

opstartsfasen og ind i implementeringsfasen er 

bærende for at sikre fastholdelse af 

implementeringsplanen, roller og ansvar, 

opfølgning og forankring.  

Det er centralt for implementeringen af 

pilotprojektet, at der løbende tænkes i og 

eksekveres på fastholdelsesstrategien for at 

fremme forankring på de medvirkende afdelinger 

og i praksislægernes dagligdag.  

 

 

Modningsaktivitet  

Afprøvning af model for tværsektoriel brug af PRO  

A B C D A B C D E Afprøvning 
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Formål Delaktiviteter  

• Validerede undersøgelsesspørgsmål 

blandt projektdeltagere 

• Robust evalueringsdesign med 

aftalte indikatormålinger  

• Kvantitativ effekt på deling af PRO-

data mellem ambulatorium, 

sundhedscenter og lægepraksis 

samt kvalitative effekter på 

arbejdsgange, patientoplevet kvalitet 

m.fl. 

Forventede resultater 

Almen praksis: 

• Almen praksis rolle er at bidrage til 

delaktiviteterne og løbende indsamle data. 

Ambulatorier: 

• Ambulatoriets rolle er at bidrage til 

delaktiviteterne og løbende indsamle data.  

Sundhedscenter: 

• Sundhedscentrets rolle er at bidrage til 

delaktiviteterne og løbende indsamle data.  

Evaluator: 

• Proceskonsulentens rolle er løbende at 

observere og dokumentere afledte 

implikationer af ændringstiltaget. 

Hovedaktører 

Beskrivelse 

Aktiviteten har til formål at etablere et 

robust evalueringsdesign med henblik 

på evaluering af målbare effekter og 

oplevet kvalitet af pilotprojektet 

E1. Fastlæggelse af undersøgelsesspørgsmål 

Fastlæg undersøgelsesspørgsmål der er præcise og til at besvare. Målet er at sikre en fælles forståelse blandt 

projektdeltagere for, hvad der løbende og til slut i projektet skal evalueres på for på den måde at designe et 

hensigtsmæssigt evalueringsdesign. Evalueringsspørgsmål møntet på at måle effekter og/eller forstå implikationer af 

ændringstiltaget er en velegnet metode til formålet (se i øvrigt opmærksomhedspunkter) 

E2. Etablering af evalueringsdesign  

Fastlæg indikatormålinger og evalueringsdesign som direkte forholder sig til at besvare undersøgelsesspørgsmålene. 

Målet er løbende at kunne måle på effekten af interventionen og forstå implikationerne på kliniske arbejdsgange og 

patientoplevet kvalitet. Effekt- og procesevalueringer er velegnede metoder til formålet.  

E3. Løbende opfølgning og evaluering af effekt 

Studér og log observeret og målt data løbende i projektet. Målet er at indsamle data løbende for at forstå udviklinger 

og måle på effekten af tiltaget efter udrulning. Kvalitative- og kvantitative analyser er velegnede metoder til formålet. 

E4. Formidling af resultater 

Kommunikér resultat af pilotprojektet gennem passende kanal. Målet er at udbrede kendskabet til projektet og 

inspirere til udbredelse af tværsektoriel deling af PRO-data på andre afdelinger og hos praksislæger. Oplæg i kliniske 

fora og artikler i brancheblade er velegnede metoder til formålet. 

Opmærksomhedspunkter 

• I fastlæggelse af undersøgelsesspørgsmål møntet på at måle effekten af ændringstiltaget kan der med fordel 

tænkes i effektevalueringsspørgsmål. Eksempelvis:  

1. Har afprøvningen af pilotprojektet resulteret i øget deling af PRO-data mellem sundhedsaktører i 

forhold til før pilotprojektet?  

• I fastlæggelsen af undersøgelsesspørgsmål kan der med fordel tænkes i fire klassifikationer for at undersøge de 

oplevede implikationer af pilotprojektet:  

1. Den organisatoriske kvalitet. Eksempelvis: Hvordan har implementeringen af pilotprojektet påvirket 

arbejdsgange på afdelinger? 

2. Den tekniske kvalitet. Eksempelvis: Hvordan oplever klinikere brugervenlighed, funktionalitet og visuel 

datafremstilling af PRO-data? 

3. Den kliniske kvalitet. Eksempelvis: Hvordan vurderer klinikere anvendeligheden og den kliniske 

relevans af øget datadeling af PRO-data?  

4. Den patientoplevede kvalitet. Eksempelvis: Hvad er patienternes oplevelse af udfyldelse af 

samtykkeerklæring og tilfredshed med tværsektoriel deling af helbredsmæssig data?  

• Evalueringsdesignet bør først og fremmest muliggøre en evaluering af effekten af interventionen på det 

sundhedsmæssige problem – tværsektoriel deling af PRO-data – men også tage højde for at evaluere de direkte 

og indirekte afledede effekter på kliniske arbejdsgange, patientoplevet kvalitet mv. 

I evalueringen bør sammenhængen 

mellem projekt, afprøvning og 

resultater undersøges.  

Det er centralt, at 

undersøgelsesspørgsmål og 

evalueringsdesignet tænkes ind i 

begyndelsen af projektforløbet (se 

forslag til aktivitetsplan) for at have en 

fælles forståelse for hvilken data, der 

kontinuerligt skal logges og følges op 

på.  

Løbende indikatormålinger er 

nødvendige for at forstå udviklingen 

undervejs, men projektdeltagere bør 

også være lydhør over for uformel 

feedback fra personale i løbet af 

forløbet. Sådan feedback kan 

indhentes i eksisterende mødefora på 

afdelingerne og i praksis og give 

værdifuld viden om projektets fremdrift 

og utilsigtede problemer. 

 

Modningsaktivitet  

Evaluering af resultater og eventuelle tilpasninger 

A B C D A B C D E Evaluering 
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Aktivitetsplan for modningsaktiviteter 

D
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Dette forslag til en overordnet plan 

inkluderer overordnede milepæle 

for projektets 5 

modningsaktiviteter og 17 

delaktiviteter.  

Det er erfaringen fra lignende 

projekter, at udviklingsarbejde, 

herunder planlægning af 

interviews med sundhedsfagligt 

personale samt indhentning af 

kvalificerende data, kan kræve en 

lidt længere tidshorisont end de 

andre delaktiviteter. Størrelsen og 

rækkefølgen af de 17 delaktiviteter 

illustrerer således tidsmæssig 

forskydning og indbyrdes 

afhængigheder af delaktiviteterne. 

Aktiviteterne skal nødvendigvis 

kvalificeres yderligere ved opstart 

af projekt og bør justeres i samråd 

med projektdeltagere. 

Beskrivelse 
Afklaring og opstart Udvikling  Udrulning Formidling 

Principper for tværsektoriel deling 

af PRO-data 
A1 Kommuni-

kation 
A2 

Mobilisering af 

projektdeltagere 
B1 

Målgruppe B2 

Projekt-

organisation 
B3 

Tværsektoriel 

borgerrejse 
B4 

Model for 

samtykke 
C1 

Teknisk løsning C2 

Test af samtykkemodel 

og teknik 
C3 

Afprøvning D3 

Indikatormålinger og 

evalueringsdesign 
Løbende opfølgning og evaluering af effekt E2 Undersøgelsesspørgsmål E1 E3 Formidling E4 

Brugertest D2 

Revision A3 

Kick off D1 

Krav til fremtidig it-

understøttelse 
C4 
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Modning af brug af PRO til tidlig opsporing af sygdomstegn i 

hjemmeplejen 

Fokus er på at identificere modningsaktiviteter, der på systematisk vis kan udvikle og afprøve anvendelsen af PRO i arbejdet med tidlig 

opsporing i den kommunale hjemmepleje, hvor der aktuelt ikke foreligger konkrete erfaringer med indsamling og anvendelse af PRO. 

Der er behov for konkrete erfaringer 

med anvendelse af systematisk 

indsamlet PRO-data i hjemmeplejen til 

registrering af ændringer i 

habitueltilstand med henblik på tidlig 

opsporing af begyndende ændringstegn. 

Særligt fire hovedområder kræver 

yderligere detaljering og vil blive 

adresseret via operationelle 

modningsaktiviteter på området:  

• Målgruppeidentifikation og –analyse 

• Muligheder for oversættelse og 

eventuel validering af 

personaleværktøjer til borgerbrug. 

• Ensretning af arbejdsprocesser til 

tidlig opsporing på tværs af 

kommuner  

• Muligheder for integration af PRO 

data i  det kommunale triagesystem. 

For målgruppeidentifikationen vil der 

være fokus på vurderinger af 

kompetence-gaps, demografi, 

aldersspredning og lignende. Muligheder 

for oversættelse af værktøjer til 

borgerbrug, ensretning af 

arbejdsprocesser til tidlig opsporing på 

tværs af kommuner samt integration af 

data i triagesystemet betragtes som 

forudsætninger for modning af PRO på 

området og tillægges derfor betydelig 

vægt i analysen. 

 

Aktivitet 

Evaluering og formidling af projektresultater 

A Identifikation af målgruppe og tilpasning af skema samt udvikling af 

standarder og arbejdsprocesser relateret til PRO-data 

Implementering og afprøvning af model for anvendelse af PRO til 

tidlig opsporing i hjemmeplejen 

B 

C 

D 

Arbejdet med digitalt understøttet tidlig 

opsporing i hjemmeplejen er bredt 

udbredt i kommunerne. Aktuelt beror 

triagering på data i form af systematiske 

observationer foretaget af personalet i 

hjemmeplejen og ikke på PRO.  

Det er vurderingen, hos en bredere 

kreds af ressourcepersoner på det 

kommunale sundhedsområde samt på 

PRO området, at der kan være et 

uforløst potentiale i at inddrage borgere i 

arbejdet med tidlig opsporing og således 

iværksætte systematisk brug af PRO i 

hjemmeplejen. Aktuelt foreligger der 

ikke erfaringer med anvendelse af PRO 

til tidlig opsporing af sygdomstegn i 

hjemmeplejen.  

Formålet med at introducere PRO i 

hjemmeplejen er at styrke arbejdet med 

at reducere forebyggelige indlæggelser. 

Ved at anvende PRO kan man styrke 

den tidlige opsporing af sygdomstegn 

ved en borgergruppe, der ellers ikke ses 

jævnligt i hjemmeplejen. Endvidere vil 

det styrke den generelle forebyggende 

indsats i hjemmeplejen ved at inddrage 

den ældre borger i et aktivt samarbejde 

med hjemmeplejen og dermed i højere 

grad ansvarliggøre den ældre borger for 

eget helbred og således løfte borgerens 

kompetencer. 

 

 

Ovenstående modningsaktiviteter vil skabe konkrete, forløbsnære erfaringer for anvendelse af PRO i arbejdet med 

tidlig opsporing i hjemmeplejen, der kan lægge til grund for evaluering samt eventuel national udbredelse. Konkret vil 

de nævnte aktiviteter resultere i: 

• Borgervendt PRO skema, standardiset metode for anvendelse af PRO til tidlig opsporing i hjemmeplejen samt en 

model for håndtering af PRO-data til triagering. 

• En gangbar digital borgerrettet løsning til indsamling af PRO-data. 

• Konkrete og systematiske erfaringer i kraft af pilotprojekt med anvendelse af PRO i hjemmeplejen 

SITUATION PROBLEMOMRÅDER MODNINGSAKTIVITETER 

FORVENTEDE RESULTATER 

Aktivitetstype 

Formål 

Udviklingsproces  vedrørende digital borgervendt løsning Udvikling 

Evaluering 

Afprøvning 

Udvikling 
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Modningsaktivitet 

Identifikation af målgruppe og tilpasning af skema samt udvikling af standarder og 

arbejdsprocesser relateret til PRO-data 

Aktuelt findes der op til flere digitale og 

videreudviklede versioner af ”Ændringsskemaet”, 

der er målrettet medarbejdere i hjemmeplejen til 

registrering af deres observationer. For at kunne 

afprøve en model for anvendelse af PRO i 

arbejdet med tidlig opsporing, er det en 

nødvendighed, at der udvikles en borgerrettet 

version af Ændringsskemaet hvori borgere kan 

registrere ændringer i habitueltilstand og altså 

generere PRO-data.  

I denne udviklingsfase skal der desuden 

designes ensartede tværkommunale standarder 

og arbejdsprocesser. Til trods for at arbejdet med 

digitalt understøttet tidlig opsporing er under 

udbredelse i mange kommuner, må det 

erkendes, at der er store forskelle fra kommune 

til kommune på såvel processer som systematik i 

arbejdet. Der er eksempelvis kommunale 

forskelle på hvor ofte der registreres 

habitueltilstand, databearbejdning, integration 

mellem triage- og EOJ-system, regler for 

triagefarvekodningen samt afvikling og 

hyppighed af triagemøder. 

Der udestår således et væsentligt 

tværkommunalt standardiseringsarbejde for at 

kunne introducere og eventuelt udbrede en 

model for anvendelse af PRO i arbejdet med 

tidlig opsporing i den kommunale hjemmepleje. 

Eventuelle øvrige standardiseringsaktiviteter 

omkring hjemmemontrering og telemedicinske 

løsninger  bør sammentænkes i en sådan 

proces.  

 

Formål Delaktiviteter  

• En klart afgrænset målgruppe, der har 

kompetencer til og er motiveret for at 

afprøve model for anvendelse af PRO 

• En optimal sammensætning af deltagende 

kommuner for erfaringsdannelse til eventuel 

senere udbredelse af modellen.  

• Et  borgerrettet skema til indsamling af 

PRO-data bygget op omkring 

ændringsskemaet (der i dag anvendes af 

medarbejderen til observationer). 

• Materiale samt krav til leverandører af 

teknisk borgervendt løsning. 

Forventede resultater 

Kommunal hjemmepleje 

• Skal bidrage med faglig indsigt i forbindelse 

med udvikling af PRO-skema, standarder 

og arbejdsprocesser.  

Borgere (repræsentanter fra målgruppen) 

• Skal bidrage med indsigt i målgruppens 

kompetencer og ønsker samt validere 

PRO-skema. 

Sundhedsstyrelsen 

• Skal bidrage med indsigt og anbefalinger til 

udvikling af registreringsredskab pba. 

erfaringer fra arbejdet med tidlig opsporing. 

KL 

• Koordinerende og faciliterende rolle. 

A B C D 

Hovedaktører 

Beskrivelse 

Formålet er udvikle et borgerrettet skema til 

indsamling af PRO-data. Endvidere at designe 

og ensrette kommunale standarder og 

arbejdsprocesser relateret til indsamling, 

bearbejdning og formidling af PRO-data.  

A1. Målgruppemobilisering 

Identificer og mobiliser en passende målgruppe forud for projektet. Målet er at kortlægge 

målgruppens kompetencer og ønsker samt at sikre inddragelse af målgruppen, der er en 

afgørende faktor i arbejdet med tilpasning af borgerrettet skema. Fokusgruppeinterviews med 

ældre borgere er en velegnet metode til at kortlægge, mobilisere og inddrage målgruppen. 

A2. Rekrutter deltagere til projektet 

Identificer og inviter kommuner til projekter, der har erfaring med digitalt understøttet arbejde 

med tidlig opsporing. Målet er at sikre, at deltagende kommuner har en vis modenhed med tidlig 

opsporings arbejdet. Til dette formål kan man med fordel invitere kommuner fra det netop 

afsluttede projekt om digitalt understøttet arbejde med tidlig opsporing herunder Aalborg -, 

Gentofte-, Silkeborg-, Greve- og Slagelse Kommune. Især har Gladsaxe kommune og Aalborg 

Kommune vist interesse for at deltage i et sådan pilotprojekt.  

A3. Tilpasning af medarbejderrettet ”Ændringsskema” til borgerrettet af PRO-skema  

Tilpas det nuværende ”ændringsskema”, der er målrettet til medarbejdere i hjemmeplejen, til et 

borgerrettet PRO skema. Målet er at udvikle et borgerrettet spørgeskema til indsamling af PRO 

data, der kan anvendes digitalt og afprøves i pilotprojekt. Inddragelse af borgere og personale i 

hjemmeplejen anbefales. Til udvikling af PRO skemaer skal der tage stilling til om en 

valideringsproces er fordelagtig.  

A4. Design af kommunale standarder og arbejdsprocesser.    

Udarbejd ensartede standarder samt arbejdsprocesser for indsamling, bearbejdning samt 

formidling af PRO data. Målet er at de deltagende kommuner bliver enige om hvorledes de vil 

anvende PRO til tidlig opsporing således at der sikres en ensrettet praksis på tværs af de 

deltagende kommuner. En workshoprække på 3-4 workshops er en velegnet metode til dette.  

Udvikling 

Opmærksomhedspunkter 

• Det anbefales at målgruppen som minimum omfatter borgere over 65 år, der modtager 

hjemmepleje i form praktisk hjælp eller personlig pleje højst 1 gang ugentligt og som selv ejer 

og kan betjene en smartphone eller tablet.  

• Validering af PRO-skema omfatter definition og udarbejdelse af begreber, valg af 

målemetode, udvælgelse af formulering af items, identifikation af problemstillinger ved 

dannelse af samlet score og pilottestning på mindre målgruppe og er således mere 

tidskrævende og omkostningstung end en udviklingsproces basseret på workshops og 

brugertest. Til gengæld vil data indsamlet med et valideret PRO skema være anvendeligt 

bredere i sundhedsvæsnet på tværs af sektorer og forvaltninger. I denne udviklingsproces 

skal det tages i betragtning, at  PRO data indsamlet i hjemmeplejen til arbejdet med tidlig 

opsporing udelukkende skal anvendes internt i hjemmeplejen. De allerede udbredte værktøjer, 

der ligger til grund for digital understøttet arbejde med tidlig opsporing, nemlig 

“Ændringsskeamet” og “Triagemodellen”, er ikke validerede 
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Udviklingsproces vedr. digital borgervendt PRO-løsning 

Der er i forbindelse med analysen identificeret to 

it-løsninger til understøttelse af tidlig opsporing i 

den kommunale hjemmepleje. Begge løsninger 

giver medarbejdere mulighed for at registrere 

observationer via en app i forbindelse med 

besøg i borgers hjem. Der er forskel på de 

konkrete brugergrænseflader og processer, som 

er indlejret i de to løsninger. 

Ingen af de to identificerede løsninger har en 

borgervendt app til brug for indsamling af PRO-

data ifbm. tidlig opsporing. Der er således i 

forbindelse med forberedelse af et pilotprojekt 

behov for udvikling af en borgervendt app samt 

etablering af sammenhæng til det eller de 

systemer, som de deltagende kommuner 

anvender til triage ifbm. tidlig opsporing. Det er 

ikke et krav at de deltagende kommuner 

anvender samme app eller leverandør. Det er 

dog et krav, at de deltagende kommuner 

anvender samme standardiserede version af det 

udviklede borgervendte PRO-skema. 

I forlængelse heraf vil der med afsæt i de 

opnåede erfaringer fra pilotprojektet kunne 

udarbejdes krav til den fremtidige it-

understøttelse af PRO-baseret tidlig opsporing. 

 

Formål Delaktiviteter  

• En midlertidig løsning for it-understøttelse i 

projektets levetid. 

• Detaljeret liste med konkrete krav til fremtid 

it-understøttelse.  

Forventede resultater 

A B C D 

Hovedaktører 

Beskrivelse 

Formålet er at sikre den nødvendige it-

understøttelse af indsamling og brug af PRO-

data ifbm. tidlig opsporing i den kommunale 

hjemmepleje. 

 

B1 Afklaring af minimumskrav til borgervendt PRO-løsning i projektperiode 

Afklar minimumskrav til borgervendt PRO-løsning i projektperioden, herunder understøttelse af 

borgervendt skema og aflevering af data til triage (jf. delaktivitet A hvor forretningsmæssige 

processer fastlægges). Målet er at få beskrevet, hvilken it-understøttelse, der er nødvendig og 

tilstrækkelig for at kunne gennemføre projektet. Metodisk kan der med fordel tages afsæt i 

medarbejdervendte apps i eksisterende triage-løsninger til tidlig opsporing samt borgervendte 

PRO-apps fra andre borgerforløb. Dette vidensgrundlag suppleres med borger- og 

medarbejderrettede fokusgrupper. 

B2 Etablering af it-understøttelse i projektperioden 

Etabler it-understøttelse til brug i projektperioden, eventuelt gennem en afsøgning af muligheder 

for genbrug eller tilpasning af eksisterende løsninger. Målet er etablere en it-understøttelse, der 

gør det muligt at indsamle PRO-data fra de deltagende borgere, så data kan indgå i 

kommunens løbende triage ifbm. tidlig opsporing. Metodisk er der tale om en egentlig it-

udviklingsaktivitet, der dog må forventes at være af begrænset omfang. 

B3 Kravstillelse til fremtidig it-understøttelse 

Evaluer løbende på erfaringerne fra det igangsatte pilotprojekt samt øvrige relevante aktiviteter, 

herunder udvikling af Fælles Sprog III og relateret opdatering af de kommunale EOJ-systemer. 

Målet er at kvalificere og supplere de oprindeligt opstillede minimumskrav til it-understøttelse af 

PRO-baseret tidlig opsporing med henblik på en samlet kravstillelse til en fremtidig it-

understøttelse af PRO-baseret tidlig opsporing. 

Udvikling 

Opmærksomhedspunkter 

• Der er på tværs af de kommuner, der arbejder med medarbejderdrevet tidlig opsporing ret 

store forskelle i den praktiske implementering af processer omkring indsamling og vurdering 

af observationer. Disse forskelle kan have væsentlig betydning for designet af ensartede 

processer for brug af PRO-data ifbm. tidlig opsporing og dermed også for den it-

understøttelse, der vurderes som nødvendig på tværs af forskellige kommuner (se også 

delaktivitet A). 

• Arbejdet med kravstillelse af den fremtidige it-understøttelse af PRO-baseret tidlig opsporing 

bør koordineres tæt med øvrige relevante indsatser i relation til standardisering og 

kravstillelse, herunder eksempelvis arbejde i relation til tidlig opsporing samt Fælles Sprog III 

og øvrige aktiviteter vedr. it-understøttelse af indsamling og anvendelse af PRO. 

KL 

• Viden om Fælles Sprog III og kommunal 

rammearkitektur m.m. Har 

styregruppeansvar for den samlede 

modningsaktivitet. 

Evt. leverandører af triage-løsninger til 

tidlig opsporing 

• Skal bidrage med viden om eksisterende 

medarbejdervendte apps til indsamling af 

observationer. 

Evt. leverandører af borgervendte PRO-

apps 

• Skal bidrage med viden om eksisterende 

apps til indsamling af PRO-data. 
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Implementering og afprøvning af model for anvendelse af PRO til tidlig opsporing i 

hjemmeplejen 

Projektet skal afprøve en model for at inddrage 

den ældre borger i arbejdet med at være 

opmærksom på sin habitualtilstand og registrere 

ændringer i denne med henblik på tidlig 

opsporing af begyndende sygdomstegn. 

Modellen er udviklet med udgangspunkt i 

erfaringer fra projekter med digitalt understøttet 

arbejde med tidlig opsporing.  

Der findes aktuelt ikke erfaringer med 

anvendelse af PRO i arbejdet med tidlig 

opsporing. Det forventes dog, at der er et stort 

kvalitets- og tidsbesparende potentiale i at 

inddrage borgere i det kontinuerlige arbejde med 

registrering af ændringer og altså danne 

grundlag for det kommunale triagearbejdet.  

Modellen støtter borgere i at identificere og 

registrere eventuelle ændringer i habitualtilstand i 

et digitalt borgervendt PRO-skema og bidrager 

derved til at øge data kvaliteten i arbejdet med 

tidlig opsporing i hjemmeplejen. 

Modellen består af følgende: 

1) Borgeruddannelse i habitueltilstand og 

sygdomstegn samt anvendelse af app- og/eller 

webredskab. 

2) Det udviklede web- og/eller app baseret 

registreringsredskab til indsamling af PRO-data. 

Redskabet skal integrere med det af kommunen 

anvendte it-system til digital triagering.  

3) En fokuseret plejeindsats i form af anvendelse 

af PRO-data til digital triagering. 

Formål Delaktiviteter  

• Konkrete erfaringer med anvendelse af 

PRO-data i hjemmeplejen i form af 

borgeruddannelse, implementering og 

afprøvning af registreringsredskab samt 

fokuseret plejeindsats.  

Forventede resultater 

Kommunal hjemmepleje 

• Hjemmeplejen skal implementere og 

afprøve den nye model og er ansvarlig for 

uddannelse af borgere. 

Borgere 

• Borgere skal deltage i undervisning og 

afprøve registreringsredskabet 

KL 

• Koordinerende og faciliterende rolle. 

A B C D 

Hovedaktører 

Beskrivelse 

Formålet er at skabe konkrete erfaringer med 

anvendelse af PRO til tidlig opsporing i 

hjemmeplejen. Det skal således afprøves om 

anvendelse af PRO skaber kvalitative og 

økonomiske effekter og bør udbredes nationalt.  

 

C1. Kick off fase 

Arranger kick off møde for projektdeltagere. Målet er at sikre, at alle involverede parter er 

bekendt med de forskellige parters roller og ansvar i projektet såvel som den overordnede 

tidplan for projektafvikling, evalueringsaktiviteter og formidling.  

C2. Borgeruddannelse 

Undervis borgere i arbejdet med tidlig opsporing af begyndende sygdomstegn samt brug af 

app- og/eller webredskab til registrering af ændringer i habitualtilstand. Målet er, at borgerne er i 

stand til at registrere PRO-data og sikre at borgerne får kompetencer til at påtage sig øget 

ansvar for eget helbred og blive opmærksom på ændringer i habitualtilstanden. En kombination 

af undervisning i borgerens hjem og holdundervisning er en metode, der er god erfaring med.   

C3. Implementerings- og afprøvning af model 

Implementer registreringsredskabet i form af en app- eller webløsning hos borgerne og afprøv 

integration til kommunalt triagesystem. Drift projektet i den aftalte projektperiode. Målet er at 

afprøve model for anvendelse af PRO-data i hjemmeplejen. Borgeren skal kunne tilgå 

registreringsredskabet via en hjemmeside på egen computer eller en downloadet app på egen 

tablet eller smartphone. 

Afprøvning 

Opmærksomhedspunkter 

• Erfaringer fra TeleCare Nord projektet, viser at uddannelsen som udgangspunkt  bør foregår 

i borgers eget hjem og varetages af personalet i hjemmeplejen. Der bør sættes god tid af til 

introduktion til app/web redskab, da der er en pædagogiske opgave i at undervise i borgere 

med sparsomme it-kompetencer. Desuden kan ægtefælle eller pårørende med fordel deltage 

i undervisning, da disse ofte viser sig som en væsentlig ressource for borgeren. 

• Der bør udarbejdes fælles undervisningsmateriale til brug for alle undervisningsaktiviteter, for 

at sikre at alle undervisningsaktiviteter gennemføres med afsæt i fælles 

uddannelsesmateriale og således sikre en ensartet uddannelsesindsats. Medarbejdere, der 

skal varetage uddannelsen af borgerene, bør trænes for at sikre at medarbejderne har 

tilstrækkelige faglige og pædagogiske kompetencer til at varetage borgeruddannelsen. 

• Det er afgørende at der er skabt organisatoriske rammer i den kommunale hjemmepleje for 

håndtering af PRO-data samt rammer for support til borgere, der oplever problemer med 

registreringsredskab.  
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Evaluering og formidling af projektresultater 

 

Evalueringen har fokus på at dokumentere de 

reelle effekter af indsatsen. Anvendelse af 

PRO til arbejdet med tidlig opsporing er 

udelukkende en delindsats af  det 

overordnede arbejde med at reducere 

forebyggelige indlæggelser. Det kan således 

ikke forventes, at der ses en direkte effekt af 

den foreslåede model i form af reducerede 

antal indlæggelser hos målgruppen i 

projektet, i forhold til en lignende gruppe, 

hvor tidlig opsporing beror udelukkende på 

medarbejderes observationer. Det forventes 

dog, at der ses en effekt hos borgerne i form 

at øget ansvar for eget helbred, såkaldt 

empowerment.  Evaluering af effekt vil foregå 

løbende. Medarbejdere og ledere hos de 

medvirkende kommuner må derfor forventes 

at afsætte ressourcer til at indtaste og 

dokumentere data for alle medvirkende 

borgere, således at evalueringen kan bygge 

på et solidt datagrundlag. Desuden forventes 

det, at de medvirkende kommuner i hele 

projektperioden afsætter ressourcer til at 

indgå i evalueringsaktiviteter. 

Evalueringsfasen ligger i hele projektforløbet. 

Resultaterne fra afprøvningen af modellen 

skal formidles til landets øvrige kommuner. I 

formidlingsfasen forventes det derfor at de 

medvirkende kommuner indgår med 

praksiseksempler og projekterfaringer. 

Formidlingsfasen forventes at ligge 

umiddelbart efter projektets afslutning. 

  

Formål Delaktiviteter  

• Validerede undersøgelsesspørgsmål blandt 

projektdeltagere 

• Robust evalueringsdesign med aftalte 

indikatormålinger  

• Systematisk og struktureret  oversigt over 

effekter af projektet samt en evaluering af 

processer undervejs.  

Forventede resultater 

Kommunal hjemmepleje 

• Hjemmeplejen skal afprøve den nye model.  

Desuden skal de stå til rådighed for 

evalueringsaktiviteter samt formidling af 

projektet. 

Borgere 

• Borgere i projektet skal afprøve den nye 

model og stå til rådighed for 

evalueringsaktiviteter. 

Evaluator 

• Evaluator har ansvar for dataindsamling og 

evaluering. 

KL 

• Koordinerende og faciliterende rolle. 

A B C D 

Hovedaktører 

Beskrivelse 

Formålet er systematisk og løbende at 

evaluere på processer samt effekter i 

projektet. Dernæst at sikre en struktureret og 

proaktiv formidling af projektets resultater til 

relevante interessenter og beslutningstagere.  

 

D1. Fastlæggelse af undersøgelsesspørgsmål 

Fastlæg undersøgelsesspørgsmål der er præcise og til at besvare. Målet er at sikre en fælles 

forståelse blandt projektdeltagere for hvad der løbende og til slut i projektet skal evalueres og 

således designe et hensigtsmæssigt evalueringsdesign. Evalueringsspørgsmål møntet på at måle 

effekten af og forstå implikationer af modellen for anvendelse af PRO til tidlig opsporing er en 

velegnet metode til formålet. 

D2. Etablering af evalueringsdesign 

Fastlæg passende evalueringsdesign. Målet er løbende at kunne måle på effekten af modellen og 

forstå implikationerne på arbejdsgange i hjemmeplejen og borgeroplevet kvalitet. 

Evalueringsdesignet skal desuden rumme procesevalueringer, der eksempelvis forholder sig til om 

modellen er implementeret loyalt og anvendes efter hensigten. Effekt- og procesevalueringer er 

velegnede metoder til formålet.  

D3. Løbende opfølgning og evaluering af effekt 

Analyser løbende data i projektet. Målet er løbende at forstå udviklinger og måle på effekten af 

modellen undervejs. En kombination af kvantitative metoder kombineret med kvalitative 

dataindsamlingsmetoder som eksempelvis observationer og fokusgruppeinterviews er velegnede.  

D4. Formidling af resultater 

Kommunikér resultat af pilotprojektet til interessenter og beslutningstagere. Målet er at udbrede 

kendskab til projektet og inspirere til udbredelse model for anvendelse af PRO i hjemmeplejen. 

Oplæg i kommunale fora og artikler i brancheblade basseret på rapport og projektdeltageres 

erfaringer, er velegnede metoder til formålet. 

Evaluering 

Opmærksomhedspunkter 

I fastlæggelse af undersøgelsesspørgsmål møntet på at måle effekten  ændringstiltaget kan der 

med fordel tænkes i effektevalueringsspørgsmål. Eksempelvis:  

1. I hvilket omfang har indførsel af PRO, til arbejdet med tidlig opsporing, reduceret den tid 

personalet i hjemmeplejen bruger på dokumentation under det enkelte borgerbesøg? 

I generel fastlæggelse af undersøgelsesspørgsmål, kan der med fordel tænkes i fire klassifikationer 

for at undersøge de oplevede implikationer af ændringsforslaget:  

1. Den organisatoriske kvalitet. Eksempelvis: Hvordan har implementeringen af pilotprojektet 

påvirket arbejdsgange i den kommunale hjemmepleje? 

2. Den tekniske kvalitet. Eksempelvis: Hvordan oplever borgeren brugervenlighed og 

funktionalitet af registreringsredskabet? 

3. Den kliniske kvalitet. Eksempelvis: Hvordan vurderer plejepersonalet anvendeligheden og 

kvaliteten af PRO-data til tidlig opsporing i forhold til medarbejder observationer? 

4. Den borgeroplevede kvalitet. Eksempelvis: Hvad er borgerens oplevelse af udfyldelse PRO-

skema og tilfredshed med øget fokus på tidlig opsporing? 
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Aktivitetsplan for modningsaktiviteter 

Opstart Udvikling  Udrulning 

D
e
la

k
ti
v
it
e
te

r 
Målgruppe-  

mobilisering 
A1 

Rekruttér deltagere 

til projektet 
A2 

Tilpasning af ”ændrings-skemaet” 

til PRO skema 
A3 

Design af kommunale standarder 

og arbejdsprocesser 
A4 

Afklaring af 

minimumskrav til it 
B1 

Etablering af it-

understøttelse 
B2 

Kick-off  C1 

Borger-

udd. C2 

Implementering og afprøvning af model C3 

Etablering af evalueringsdesign Løbende opfølgning og evaluering af effekt D2 Undersøgelsesspørgsmål D1 D3 Formidling D4 

Formidling 

Dette forslag til en overordnet plan 

inkluderer overordnede milepæle 

for projektets 4 

modningsaktiviteter og 14 

delaktiviteter.  

Det er erfaringen fra lignende 

projekter at udviklingsarbejde, 

herunder planlægning af 

interviews med sundhedsfagligt 

personale samt indhentning af 

kvalificerende data, kan kræve en 

lidt længere tidshorisont end de 

andre delaktiviteter. Størrelsen og 

rækkefølgen af de 14 delaktiviteter 

illustrerer således tidsmæssige 

forskydning og indbyrdes 

afhængigheder af delaktiviteterne. 

Aktiviteterne skal nødvendigvis 

kvalificeres yderligere ved opstart 

af projekt og bør justeres i samråd 

med projektdeltagere. 

Beskrivelse 

Kravstillelse til fremtidig it-

understøttelse  
B3 
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Modning af brug af PRO til effektmåling af kommunale træningsindsatser  

Fokus er på at identificere modningsaktiviteter, der på systematisk vis kan styrke og afprøve anvendelse af PRO til effektmåling af kommunale 

træningsindsatser med henblik på national udbredelse. 

Der er behov for konkrete, systematiske 

erfaringer med anvendelse af PRO-data 

indsamlet med diagnosespecifikke 

og/eller generiske spørgeskemaer for at 

muliggøre en analyse af effekten af 

indførsel af PRO-data. 

Særligt kræver følgende tre 

hovedområder yderligere detaljering og 

vil blive adresseret via operationelle 

modningsaktiviteter på området:  

• Behandlings- og styringsmæssige 

fordele og ulemper ved indsamling af 

PRO-data.  

• Optimale brugsscenarier for 

systematisk anvendelse af  

henholdsvis generiske- og 

diagnosespecifikke spørgeskemaer. 

• Kravstillelse til it-

systemunderstøttelse af en 

datadrevet kommunal 

træningsindsats.  

 

 

 

 

Udviklingsproces for IT-systemunderstøttelse af en datadrevet 

træningspraksis 

Aktivitet 

A 

Nationalt initiativ for uddannelse og efteruddannelse af sundhedspersoner 

Konceptudvikling for systematisk anvendelse af PRO-data til effektmåling af 

kommunale træningsindsatser  

B 

C 

D 

Analysen har vist, at erfaringerne med 

brug af PRO til effektmåling af 

kommunale træningsindsatser generelt 

er spredte, men at der er igangsat en 

systematisk indsats i enkelte kommuner, 

herunder i to af landets største 

kommuner. Erfaringsgrundlaget i de to 

kommuner er dog forskelligt både hvad 

angår hvor længe man har indsamlet 

data, men også hvad angår i hvor høj 

grad man systematisk anvender data på 

ledelses- og terapeutniveau. 

Det er vurderingen hos en bredere kreds 

af ressourcepersoner på det kommunale 

sundhedsområde, at der vil være et 

potentiale i udbredelse af en mere 

systematisk og struktureret tilgang til 

anvendelse af PRO-data i relation til 

effektmåling i den kommunale 

træningsindsats.  

Formålet er således at iværksætte 

systematisk indsamling og anvendelse 

af  PRO-data til effektmåling af 

kommunale træningsindsatser, herunder 

at understøtte en kulturændring blandt 

sundhedsfagligt personale med henblik 

på at opnå erfaringer med en mere 

datadrevet tilgang til udvikling og 

opfølgning i såvel det individuelle 

træningsforløb som på aggregeret 

niveau. 

Det forventes at ovenstående modningsaktiviteter vil skabe konkrete, forløbsnære erfaringer for anvendelse af PRO 

til effektmåling af kommunale træningsindsatser samt læringspunkter til brug i andre kommunale forløb, herunder 

erfaringer vedrørende: 

• Et færdigudviklet koncept for anvendelse af PRO-data til effektmåling, herunder en vurderinger af fordele og 

ulemper ved hhv. generiske og diagnosespecifikke spørgeskemaer. 

• Anbefalinger for fremtidig kravstillelse til it-systemunderstøttelse af en datadrevet træningspraksis. 

• Konkrete og systematiske erfaringer i kraft af pilotprojekt. 

• Et national udspil til udbydere af mellemlange videregående, sundhedsfaglige uddannelser vedrørende formålet 

med samt praksis for korrekt indsamling af PRO-data med henblik på en mere datadrevet træningsindsats 

generelt på landsplan.  

 

SITUATION PROBLEMOMRÅDER MODNINGSAKTIVITETER 

FORVENTEDE RESULTATER 

Aktivitetstype 

Formål 

Beslutning 

Udvikling 

Evaluering 

Afprøvning 
Implementering og afprøvning af koncept 

Evaluering og formidling af projektresultater 

E 

Udvikling 
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Formål Delaktiviteter  

• Et klart koncept for anvendelse af PRO-data 

til effektmåling af kommunale 

træningsindsatser valideret af såvel 

terapeuter som ledere. 

 

Forventede resultater 

Kommuner med PRO-erfaringer 

• Kommuner med erfaring for anvendelse af 

PRO-data i træningsindsatsen skal fungere 

som sparringspartner og bidrage med 

konkrete erfaringer og case stories. 

Kommunale træningscentre   

• Ledere og terapeuter fra de kommunale 

træningscentre skal bidrage med indsigt i 

deres behov hhv. på ledelsesniveau og i 

mødet med borgeren. 

 

Hovedaktører 

Beskrivelse 

A1 Rekrutter projektdeltagere:  

Identificer og inviter projektdeltagere blandt kommuner, der er i opstart eller har erfaringer med 

systematisk brug af PRO til effektmåling af træningsindsatser. Målet er at sikre, at deltagende 

kommuner har en vis modenhed inden for arbejdet med PRO-data og/eller effektmåling. Central 

koordinering og udpegning er en velegnet metode til dette. 

A2 Brugsscenarier for terapeuter i mødet med borgeren 

Afklar brugsscenarier for anvendelse af PRO-data i behandlingsøjemed blandt terapeuter. Målet er 

at sikre brugsscenarier, der opleves meningsfulde for terapeuterne i mødet med borgeren såvel 

som at afdække hvilke PRO-data der er mest anvendelige. Til dette formål bør man tage afsæt i 

eksisterende erfaringer med anvendelse af PRO-data. Desuden vil kvalitative metoder såsom 

fokusgruppeinterviews med såvel terapeuter som borgere være en velegnet metode.   

A3 Brugsscenarier for ledere  

Afklar brugsscenarier for anvendelse af PRO-data som styringsredskab på ledelsesniveau. 

Formålet er at sikre brugsscenarier, der bidrager med indsigt i effekt og kvalitet af ydelser. For 

indsigt i brugsscenarier bør man inddrage eksisterende erfaringer med indsamling og anvendelse 

af data på ledelsesniveau fra eksempelvis Odense kommune. Interviews og workshops er en 

velegnet metode til dette.  

A4 Udarbejd samlet koncept for anvendelse af PRO 

Udarbejd samlet koncept for anvendelse af PRO-data, og beskriv hvorledes dette kan bidrage som 

ledelsesmæssigt styringsredskab såvel som i behandlingsøjemed. Konceptet skal indeholde 

retningslinjer for indsamling, bearbejdning og anvendelse af PRO-data såvel som tværkommunale 

standarder og arbejdsprocesser. Endvidere skal det defineres hvornår der anvendes hhv. 

generiske og diagnosespecifikke spørgeskemaer. Målet er at sikre og udbrede systematisk og 

ensarte arbejde på tværs af kommuner. En workshoprække er velegnet til dette.  

 
Opmærksomhedspunkter 

Modningsaktivitet 

Konceptudvikling for anvendelse af PRO-data til effektmåling af kommunale 

træningsindsatser  

A B C D A B C D E 

Relativt få kommuner har erfaringer med 

indsamling og anvendelse af PRO-data til 

effektmåling med generiske spørgeskemaer 

såsom PSFS og SF12. Der er dog ikke 

identificeret kommuner, med erfaringer idenfor 

systematisk indsamling af PRO-data med 

diagnosespecifikke skemaer. Erfaringer fra 

konkrete projekter hvor man har forsøgt at 

anvende diagnosespecifikke skemaer går 

desuden på, at udfordringer er store ved at 

indføre en sådan systematik i kommunal praksis 

da fysio- og ergoterapeuter ikke nødvendigvis 

oplever at den indsamlede PRO-data bringer 

værdi i behandlingsøjemed.  

Der er således behov for at styrke 

erfaringsgrundlaget på området og kortlægge 

værdien af PRO-data indsamlet via hhv. 

generiske og diagnosespecifikke skemaer.  

En forudsætning er afklaring omkring anvendelse 

af PRO-data, der i tillæg til allerede opsamlede 

erfaringer, kan føre til udvikling af et klart koncept 

for anvendelse af PRO-data til effektmåling af 

kommunale træningsindsatser mhp. 

landsdækkende udbredelse.  

 Formålet er således at udvikle et konkret 

koncept for anvendelse af PRO-data der bidrager 

til styringen af træningsindsatsen, både ift. at 

sikre en optimal udnyttelse af økonomien såvel 

som til at højne kvalitet i de borgerrettede tilbud.  

Udvikling 

Formålet er udvikle et koncept for systematisk 

anvendelse af PRO-data til effektmåling af 

træningsforløb. Herunder at designe og ensrette 

kommunale standarder og arbejdsprocesser 

relateret til indsamling, bearbejdning og formidling 

af PRO-data.  

• Odense kommune søsætter i efteråret 2017 et større projekt, hvor indsamlet data, herunder 

PRO-data, skal visualiseres og formidles på alle niveauer i organisationen. Det er hensigten, 

at det skal formidles til de øverste ledelseslag på kvartalsmøder og lægge til grund for 

politiske beslutninger og ligeledes kommunikeres til faglige leder “på gulvet” som en feedback 

på de overordnede indsatser man leverer. Det er således visionen at data skal spredes og 

anvendes i hele organisationen og give mening og værdi på alle niveauer.  

• Københavns Kommune har siden foråret 2016 arbejdet systematisk med indsamling af PRO-

data til effektmåling. Data indgår i den ledelsesinformation, der udarbejdes til Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningen ligesom data er tilgængelige i et online system for alle ledelseslag på 

træningsområdet. Kommunen arbejder fortsat med udvikling af såvel indsamlingspraksis som 

visualisering og anvendelse af de indsamlede data hos både ledelse og medarbejdere. 
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Formål Delaktiviteter  

 

 

Forventede resultater 

Kommuner med PRO-erfaringer 

• Eksempelvis kan Odense og København 

bidrage med erfaringer og oplevede 

udfordringer med deres konkrete it-

understøttelse 

KL 

• Skal sikre at kravstillelse til fremtidig EOJ- 

systemer er i tråd med evt. andre initiativer 

såsom udbud af EOJ-systemer, FSIII og 

lignende.  

 

 

 

Hovedaktører 

Beskrivelse 

Opmærksomhedspunkter 

Modningsaktivitet 

Udviklingsproces for it-systemunderstøttelse af en datadrevet træningspraksis 

A B C D A B C D E 

At indsamle, bearbejde og anvende PRO-data  i 

hhv. mødet med borgeren og på ledelsesplan 

kræver, at det er muligt at registrere, visualisere 

og aggregere data digitalt.  

I de kommuner, der har erfaring med at anvende 

PRO-data til effektmåling har man blandede 

erfaringer med it-understøttelse. I nogle tilfælde 

anvendes der papirskemaer i mødet med 

borgeren, i andre tilfældes indtastes flow tekst i 

tekstfeltet i EOJ-system og andre stedet igen har 

man indarbejdet muligheden for at registrere 

PRO-data direkte i EOJ-system. 

Blandt deltagere i nærværende analyse er der 

bred enighed om at man ønske bedre 

muligheder for at generere effektrapporter via 

EOJ-systemer såvel som muligheden for at en 

given PRO-løsning integrerer direkte med EOJ-

systemet. For at afprøve et gangbart koncept for 

at anvende PRO-data til effektmåling i de 

kommunale træningsenheder er det således en 

forudsætning med en it-løsning der understøtter 

deltagerne i projektets levetid.  

Formålet er således at kortlægge minimumskrav 

for en midlertidig it-løsning for indsamling og 

anvendelse af PRO-data og etablere en sådan 

løsning, så man bliver i stand til at afvikle et 

erfaringsskabende pilotprojekt uafhængigt af et 

varierende kommunalt  it-landskab. 

B1 Afdækning af minimumsbehovet for it-understøttelse til projekt 

Afklar minimumsbehov for midlertidig it-understøttelse til projektdeltagere under projekt. Målet 

er at sikre at alle deltagere har gode forudsætninger for at deltage i projektet og generere 

erfaringer med anvendelse af PRO-data uagtet deres nuværende leverandør af EOJ-system. 

Interviews med erfaringstunge kommuner samt andre aktører, der anvender PRO i mødet med 

borgeren er en velegnet metode til dette.  

B2 Markedsanalyse af eksisterende PRO-løsning, der kan i mødekommende 

minimumsbehov 

Afdæk markedet for eksisterende it-løsninger, der lever op til minimumskrav. Målet er at sikre at 

man inddrager erfaringer fra andre områder og projekter med lignende løsninger til indsamling, 

bearbejdning, visualisering og rapportering af PRO-data. 

B3 it-understøttelse under pilotprojekt 

Etabler it-understøttelse for projektdeltagere i projektets levetid. Målet er projektdeltagere på 

nemmeste vis kan indsamle, visualisere og anvende PRO-data i behandlingsøjemed i mødet 

med borgeren. Ligeledes at det er muligt at anvende PRO-data i aggregeret form på 

ledelsesniveau. En agil metode med brugerinddragelse og erfaringsopsamling undervejs er 

velegnet til dette. 

B4 kravstillelse til fremtidig it-understøttelse 

Evaluer løbende på krav til en fremtidig løsning for it-understøttelse af en datadrevet kommunal 

træningspraksis. Målet er at udarbejde en konkret liste med krav til et fremtidigt it-

understøttelse, der forholder sig til forskellige EOJ-systemer samt FSIII  

• Både Odense og Københavns kommuner har valgt selv at udvikle funktionalitet i deres 

omsorgssystem, der muliggør struktureret indtastning samt udtræk af data. Eksempelvis kan 

man for både enkeltborgere samt forskellige grupperinger af borgere og indsatser lave 

visualiseringer og rapporter, der giver overblik over progression og effekter.  

• Ved kravstillelse til fremtig IT-understøttelse skal det tages i betragtning at adskillige 

kommuner har deres EOJ-system i udbud aktuelt.  

• Det bør i forbindelse med kravstillelse til fremtidig IT-understøttelse overvejes, om arbejdet 

med genoptræningsarbejdet i regi af Fælles Sprog III skal bruges aktivt som løftestand til 

valg af en fælles systematik og et fælles PRO-værktøj til måling af kommunale 

træningsindsatser. Under alle omstændigheder bør der sikres koordination med arbejdet i 

regi af Fælles Sprog III og tilsvarende initiativer.  

 

 

 

Udvikling 

• En midlertidig løsning for it-

understøttelse i projektets levetid 

• Detaljeret liste med konkrete krav til 

fremtid it-understøttelse  

 

 

Formålet er etablere en midlertidig løsning for it-

understøttelse af indsamling og anvendelse af 

PRO-data til effektmåling. Endvidere at identificere 

krav til en fremtidig it-understøttelse af en 

datadrevet kommunal træningspraksis.  
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Modningsaktivitet 

Implementering og afprøvning af koncept 

Projektet skal afprøve det udviklede koncept for 

at anvende PRO-data til effektmåling af 

kommunale træningsindsatser.  

Der findes aktuelt spredte erfaringer med mere 

eller mindre systematisk indsamling og /eller 

anvendelse PRO-data i den kommunale 

træningsindsats. Ved konkret, systematisk 

indsamling, anvendelse og evaluering af data på 

tværs af projektkommuner, forventes det, at et 

større kvalitetspotentiale kan indfries. 

Det udviklede koncept støtter medarbejdere i de 

kommunale træningsenheder i at indsamle og 

anvende PRO-skemaer i mødet med borgeren 

og undervejs i forløbet.. 

Modellen består af følgende: 

1) Træning og undervisning af medarbejdere i 

indsamling af PRO-data og hvorledes dette giver 

værdi i behandlingsøjemed. 

2) Systematisk indsamling af PRO-data via dertil 

egnet it-redskab. 

3) En datadrevet kommunal træningsindsats med 

anvendelse af PRO-data hos såvel terapeuter 

som i ledelseslag. 

Formål Delaktiviteter  

• Konkrete erfaringer med anvendelse af 

PRO til effektmåling af kommunale 

træningsindsatser i form af træning og 

undervisning af medarbejdere, afprøvning 

af it-redskab og koncept for systematisk 

indsamling af PRO-data samt en fokuseret, 

datadrevet træningsindsats.  

Forventede resultater 

Kommuner med behandlings- og 

ledelsesmæssig erfaring med eller 

interesse i brug af PRO 

• Ledere skal sikre ledelsesopbakning til 

projektdeltagere og projektaktiviteter   

• Terapeuterne skal implementere og 

afprøve den nye model og er ansvarlig for 

indsamling af PRO-data 

KL 

• Koordinerende og faciliterende rolle. 

 

 

Hovedaktører 

Beskrivelse 

Formålet er at skabe konkrete erfaringer med 

anvendelse af PRO til tidlig opsporing i 

hjemmeplejen. Det skal således afprøves om 

anvendelse af PRO skaber kvalitative og 

økonomiske effekter og bør udbredes nationalt.  

 

C1. Kick off fase 

Arranger kick off møde for projektdeltagere. Målet er at sikre, at alle involverede parter er 

bekendt med de forskellige parters roller og ansvar i projektet såvel som den overordnede 

tidplan for projektafvikling, evalueringsaktiviteter og formidling.  

C2. Undervisning og træning af medarbejdere 

Undervis og træn medarbejdere i dataindsamling- og anvendelse, herunder systematik og 

borgervejledning. Endvidere i anvendelse af it-redskab. Målet er at medarbejderne er i stand til 

systematisk at indsamle PRO-data og forstår vigtigheden af god datakvalitet. En kombination af 

holdundervisning, rollespil og on the floor træning er en metode, der er god erfaring med.   

C3. Implementering og afprøvning af koncept 

Implementer IT redskabet og koncept i de kommunale træningscentre hos deltagende 

kommuner og drift projektet i den aftalte projektperiode. Målet er at afprøve et it-understøttet 

koncept for anvendelse af PRO-data til effektmåling af kommunale træningsindsatser. 

Medarbejderen skal kunne tilgå it-redskabet via bærbar computer eller tablet, der således skal 

være til rådighed i hele projektperioden.  

Afprøvning 

Opmærksomhedspunkter 

• Der bør udarbejdes fælles undervisningsmateriale til brug for alle undervisningsaktiviteter, for 

at sikre at alle undervisningsaktiviteter gennemføres med afsæt i fælles 

uddannelsesmateriale og således sikre en ensartet uddannelsesindsats. Det er afgørende at 

der er skabt organisatoriske rammer i de kommunale træningscentre for håndtering af PRO-

data samt rammer for support til medarbejdere, der oplever problemer med 

registreringsredskab.  

• Erfaringer fra Odense kommune peger på at en kombination af holdundervisning og rollespil 

er fordelagtig til at træne medarbejdere i dataindsamling og brug af PRO-skemaer i mødet 

med borgeren. 

A B C D E 
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Modningsaktivitet 

Evaluering og formidling af projektresultater 

 

Evalueringen har fokus på at dokumentere de 

reelle effekter af det udviklede koncept for 

systematisk brug af PRO-data til effektmåling 

af kommunale træningsindsatser. Den 

forventede effekt er øget indsigt i leverede 

ydelser både på behandlingsniveau og 

ledelsesniveau. Dette muliggør en bedre 

opfølgning og kvalitetssikring i mødet med 

patienten såvel som generelt for 

træningsområdet som helhed. 

Evalueringen vil foregå løbende og 

medarbejderne og lederne hos de medvirkende 

træningscentre må derfor forventes at afsætte 

ressourcer i hele projektperioden til at indgå i 

evalueringsaktiviteter i form af møder og 

interviews. Evalueringsfasen ligger i hele 

projektforløbet. 

Resultaterne fra afprøvning af konceptet skal 

formidles til landets øvrige kommuner. I 

formidlingsfasen forventes det derfor at de 

medvirkende træningscentre deltager med 

praksiseksempler og projekterfaringer. 

Formidlingsfasen forventes at ligge umiddelbart 

efter projektets afslutning. 

Resultater og erfaringer fra dette projekt vil 

danne grundlag  for beslutning om at 

iværksætte et nationalt initiativ med fokus på 

træning og kompetenceløft af kommunale 

sundhedspersoner samt ændringsforslag til de 

sundhedsfaglige grunduddannelser vedrørende 

systematisk dataindsamling- og anvendelse.   

 

  

Formål Delaktiviteter  

• Validerede undersøgelsesspørgsmål blandt 

projektdeltagere 

• Robust evalueringsdesign der sikre fokus 

på resultater såvel som bast practise til brug 

for uddannelsesinstitutioner. 

• Systematisk og struktureret  oversigt over 

effekter af projektet samt en evaluering af 

processer undervejs.  

• Konkret beslutningsoplæg til det videre 

arbejde med hhv. uddannelsesinstitutioner 

og it-systemunderstøttelse.  

Forventede resultater 

Deltagende kommuner 

• Repræsentanter fra de kommunale 

træningsenheder skal afprøve det nye 

koncept og således også stå til rådighed 

for evalueringsaktiviteter samt formidling af 

projektet. 

Borgere 

• Borgere skal deltage i 

evalueringsaktiviteter. 

Evaluator 

• Evaluator har ansvar for dataindsamling og 

evaluering af projektet. 

KL 

• Koordinerende og faciliterende rolle. 

Hovedaktører 

Beskrivelse 

Formålet er systematisk og løbende at 

evaluere på processer samt effekter i 

projektet. Dernæst at sikre en struktureret og 

proaktiv formidling af projektets resultater til 

relevante interessenter og beslutningstagere.  

 

D1. Fastlæggelse af undersøgelsesspørgsmål -  

Fastlæg undersøgelsesspørgsmål der er præcise og til at besvare. Målet er at sikre en fælles 

forståelse blandt projektdeltagere for hvad der løbende og til slut i projektet skal evalueres. 

Endvidere at sikre, at man fra start i projekt har fokus på at indsamle viden om eksempelvis god 

praksis for dataindsamling til brug for det videre arbejde med ændringsforslag til uddannelser. 

Evalueringsspørgsmål bør derfor møntes på at måle effekter af og forstå implikationer af koncept 

for anvendelse af PRO til effektmåling såvel som beskrive best practise for dataindsamling.  

D2. Etablering af evalueringsdesign 

Fastlæg passende evalueringsdesign. Målet er løbende at kunne måle på effekten af det nye 

koncept og forstå implikationerne (se opmærksomhedspunkter). Evalueringsdesignet skal desuden 

rumme procesevalueringer, der eksempelvis forholder sig til om konceptet er er implementeret 

loyalt og anvendes efter hensigten. Effekt- og procesevalueringer er velegnede metoder til 

formålet.  

D3. Løbende opfølgning og evaluering af effekt 

Analyser løbende data i projektet. Målet er løbende at forstå udviklinger og måle på effekten af 

konceptet undervejs. En kombination af kvantitative metoder kombineret med kvalitative 

dataindsamlingsmetoder som observationer og fokus fokusgruppeinterviews er velegnet.  

D4. Formidling af resultater 

Kommunikér resultat af pilotprojektet til interessenter og beslutningstagere. Målet er at udbrede 

kendskab til projektet og inspirere til national udbredelse af konceptet. Oplæg i kommunale fora og 

artikler i brancheblade baseret på rapport og projektdeltageres erfaringer, er velegnede metoder til 

formålet.  

D5. udarbejd beslutningsoplæg 

Udarbejd beslutningsoplæg vedr. ændringsforslag til sundhedsfaglige grunduddannelser såvel 

som kravstillelse til fremtidig it-understøttelse af en datadrevet kommunal træningspraksis. Målet 

er at sikre at projektets resultater og erfaringer danner grundlag for det videre arbejde på området. 

Præsentation af resultater, konkrete anbefalinger og ændringsforslag i politiske fora er en velegnet 

metode.  

Evaluering 

Opmærksomhedspunkter 

• I fastlæggelse af undersøgelsesspørgsmål møntet på at måle effekten af konceptet 

ændringstiltaget kan der med fordel tænkes i effektevalueringsspørgsmål. Eksempelvis:  

• I hvilket omfang har systematisk anvendelse af PRO til effektmåling bidraget til øget 

indsigt i kvaliteten af ydelser? 

• Når man vil undersøge de oplevede implikationer af konceptet, kan der med fordel tænkes i fire 

overordnede klassifikationer; den organisatoriske kvalitet, den tekniske kvalitet, den kliniske 

kvalitet og den patientoplevede kvalitet. 

A B C D E 
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Formål Delaktiviteter  

• Målrettede konkrete træningsaktiviteter for 

sundhedsfagligt personale valideret af 

fagfolk. 

• Målrettede ændringsforslag til at styrke 

fokus på data til grunduddannelserne, 

valideret af fagspecialister såvel som 

uddannelsesinstitutioner. 

Forventede resultater 

Faglige organisationer 

• Skal sikre at initiativer er i 

overensstemmelse med overenskomster 

og faglige interesser. 

Repræsentanter fra 

uddannelsesinstitutioner 

• Skal sikre at initiativet er i 

overensstemmelse med læringsplaner og 

kliniske retningslinjer. 

Medarbejdere fra den kommunale 

træningsindsats 

• Skal bidrage med konkrete erfaringer og 

case stories. 

KL 

• Skal sikre at initiativer om 

kompetenceudvikling på de kommunale 

træningsenheder er i overensstemmelse 

med overordnede kommunale initiativer og 

strategier for kompetenceudvikling. 

 

Hovedaktører 

Beskrivelse 

E1. Træning af sundhedsfagligt personale 

Identificer og konkretiser minimumskrav for kompetencer indenfor dataindsamling og 

anvendelse blandt sundhedsfagligt personale og iværksæt målrettede træningsaktiviteter. 

Hovedpointer fra delaktivitet D5 skal inddrages. Formålet er at sikre ensartede og relevante 

kompetencer hos relevante grupper af sundhedsfagligt personale i relation til dataindsamling og 

anvendelse. En kombination af e-learning, holdundervisning og rollespil er en velegnet metode 

til formålet. 

E2. Ændringsforslag til grunduddannelserne 

Identificer og konkretiser krav for kompetencer til dataindsamling- og anvendelse, der bør opnås 

under grunduddannelsesforløb, herunder kendskab til formål med indsamling, 

indsamlingsmetoder, anvendelsesmuligheder samt den fagkulturelle forandringsproces og 

iværksæt uddannelsesaktiviteter. Hovedpointer fra delaktivitet D5 skal inddrages. Formålet er, 

at sikre et højt videns- og kompetenceniveau blandt nyuddannet sundhedsfagligt personale, der 

således kan fungere som rollemodeller indenfor dataindsamling- og anvendelse på deres 

fremtidige arbejdspladser.     

Opmærksomhedspunkter 

Modningsaktivitet 

Nationalt initiativ for uddannelse og efteruddannelse af sundhedsfagligt personale 

A B C D A B C D E 

Analysen har vist, at der er væsentlig forskel på, i 

hvilken grad sundhedsfagligt personale ser en 

værdi i øget brug af PRO-data. En 

gennemgående pointe fra flere interviews, 

foretaget i nærværende analyse, er, at langt fra 

alle sundhedsfaglige kan se mening med at 

indsamle og anvende PRO-data. Dette har 

eksempelvis medført manglende engagement 

relateret til systematisk dataindsamling i konkrete 

projekter.  

Den for nyligt publicerede rapport fra VIBIS 

”Program PRO” påpeger, at indsamling og 

anvendelse af PRO-data kræver en fagkulturel 

forandring, der anerkender værdien af 

patienternes egne vurderinger af eget helbred 

såvel som en villighed til at arbejde anderledes 

og mere systematisk. Hvis PRO-data skal føre til 

øget kvalitet, er det derfor vigtigt, at 

sundhedsfagligt personale føler ejerskab i 

processen og kan se meningen med PRO-data.  

Træning og uddannelse i indsamling og 

anvendelse af PRO-data i både 

behandlingsøjemed, til kvalitetsudvikling og på 

ledelsesniveau må forventes at påvirke kulturen 

og dialogen mellem patienter, sundhedsfagligt 

personale og ledelse. Formålet med dette initiativ 

er således at identificere og begrunde konkrete 

uddannelsesforslag til hhv. grunduddannelser 

såvel som i efteruddannelsesforløb, der kan 

bidrage til en sådan kulturforandring hos det 

sundhedsfaglige personale.  

Beslutning 

Formålet er at beslutte rammerne for et 

nationalt initiativ der skal sikre træning og 

uddannelse af sundhedspersoner i 

indsamling og anvendelse af PRO-data. 

Erfaringer fra lignende projekter med træning af kommunale sundhedspersoner 

• Der kan med fordel indhentes erfaringer fra lignende målrettede træningsindsatser henvendt 

til sundhedsfaglige personalegrupper. Eksempelvis er der i projektet ”Målrettet indsats til 

demente borgere med BPSD” iværksat en større undervisnings- og træningsindsats mhp. 

Såvel kompetenceløft, fagkulturel forandringsproces som ændring af arbejdsgange. 

En nødvendig forandringsproces 

• Føromtalte VIBIS-rapport påpeger, at anvendelsen af PRO-data for nogle grupper af 

sundhedsfagligt personale er en ny måde at arbejde på og dermed ophav til en 

kulturændring. Erfaringer med klinisk anvendelse af PRO-data har vist, at information og 

træning af sundhedspersoner er væsentlige forudsætninger for vellykket indsamling og 

anvendelse af PRO-data i klinikken såvel som i kvalitetsudviklingen. Er rammerne for PRO-

data meningsfulde og har klinisk relevans vil de samtidig motivere såvel patienter som 

sundhedspersoner. Det er derfor vigtigt , ikke at underestimere en nødvendig 

forandringsproces i arbejdet med indførsel af PRO-data. 
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Opstart Udvikling  Udrulning 

D
e
la

k
ti
v
it
e
te

r 
Rekrutter 

projektdeltagere 
A1 

Brugsscenarier for 

terapeuter 
A2 

Brugsscenarier for 

ledere 
A3 

Udarbejd samlet koncept for 

anvendelse af PRO 
A4 

Afdækning af minimumsbehov 

for IT understøttelse til projekt 
B1 

Markeds-

analyse 
B2 

Etabler IT 

understøttelse 
B3 

Kick-off  C1 

Undervisning og 

træning 
C2 

Implementering o afprøvning af 

koncept 
C3 

Etablering af evalueringsdesign Løbende opfølgning og evaluering af effekt D2 Undersøgelsesspørgsmål D1 D3 Formidling D4 

formidling 

Dette forslag til en overordnet plan 

inkluderer overordnede milepæle 

for projektets 5 

modningsaktiviteter og 18 

delaktiviteter.  

Det er erfaringen fra lignende 

projekter at udviklingsarbejde, 

herunder planlægning af 

interviews med sundhedsfagligt 

personale samt indhentning af 

kvalificerende data, kan kræve en 

lidt længere tidshorisont end de 

andre delaktiviteter. Størrelsen og 

rækkefølgen af de 18 delaktiviteter 

illustrerer således tidsmæssige 

forskydning og indbyrdes 

afhængigheder af delaktiviteterne. 

Aktiviteterne skal nødvendigvis 

kvalificeres yderligere ved opstart 

af projekt og bør justeres i samråd 

med projektdeltagere. 

Beskrivelse 

Kravstillelse til fremtidig it-

understøttelse  

Beslutnings-

oplæg D5 

Træning af 

sundhedspersoner 
E1 

Ændringsforslag til 

grundudd. 
E2 

B4 
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