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Formålet med dette bilag er at præsentere de 39 identificerede borgerforløb fra den 
indledende screening for PRO-forløb i sundhedsvæsnet. Bilaget præsenterer 
indledningsvist syv kriterier, der er anvendt til at score og klassificere de enkelte 
borgerforløb. Der følger en oversigt over alle borgerforløb fordelt efter tilhørende 
sundhedssektor.    

Der er i forbindelse med den indledende screening for borgerforløb i sundhedsvæsnet defineret syv 

kriterier til brug i forhold til klassificering af de enkelte borgerforløb og som støtte til udvælgelse af 

borgerforløb til videre analyse. For hver af de syv kriterier er der udarbejdet en definition samt en 

operationalisering vedrørende den konkrete anvendelse af det pågældende kriterium. 

Hver af de syv kriterier gennemgås i det følgende. 

Sektor 

Sektorangivelsen refererer direkte til den sundhedssektor, der administrerer borgerforløbet og brugen 

af PRO. Den sektormæssige angivelse sondrer mellem regionale forløb, for borgerforløb, der 

administreres på sygehusene, kommunale forløb, for borgerforløb, der administreres i den kommunale 

sundhedspleje, almen praksis forløb, for borgerforløb, der administreres af praktiserende læger og 

tværsektorielle forløb, for borgerforløb, der går på tværs af sektorgrænser. 

Anvendelse af kriterium i forhold til borgerforløb 

Borgerforløbene registreres med sektorangivelse. 

Arketype 

Det har på baggrund af den gennemførte screening været muligt at opstille i alt seks arketyper, der 

tilsammen opsummerer de forskellige anvendelsesområder, som er kendetegnet for brugen af PRO i 

de 39 identificerede borgerforløb. Helt overordnet fordeler arketyperne sig på tværs af tre 

behandlingsfaser - forebyggelse, behandling og genoptræning (arketyperne er uddybende beskrevet i 

hovedrapportens afsnit 2.2).  

Anvendelse af kriterium i forhold til borgerforløb 

Borgerforløbene tildeles en arketype på baggrund af den konkrete anvendelsesform for brug af PRO i 

forløbet. 

Patienten som hovedkilde 

Patienten som hovedkilde dækker over, hvorvidt borger selv på egen hånd kan forventes at 

indrapportere de nødvendige data, om en anden person (proxy) skal rapportere data sammen med 

eller på vegne af borger. Endelig kan der i nogle forløb være behov for at supplere PRO-data med en 

anden måling. 

Anvendelse af kriterium i forhold til borgerforløb 

Borgerforløbene vurderes i forhold til patienten som hovedkilde med afsæt i tilgængelig 

dokumentation, herunder projektbeskrivelser, forskningsrapporter, evalueringer mv. 

1 INDLEDNING + 
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Volumen 

Volumen refererer til antallet af årlige forløb på landsplan inden for det pågældende område opgjort i 

relevant værdi (antal ambulante besøg, udskrivninger, lægebesøg, genoptræningsplaner mv.)1. 

Anvendelse af kriterium i forhold til borgerforløb 

Borgerforløbene registreres med en hensigtsmæssig og retningsgivende volumenangivelse med 

afsæt i anerkendte kilder som eksempelvis Landspatientregistret.  

Da brug af PRO understøtter forskellige aktiviteter og processer i de identificerede borgerforløb og 

dermed har forskelligt formål, er det nødvendigt at opgøre volumen forskelligt på tværs af de enkelte 

forløb. Endvidere er nogle volumenangivelser omtrentlige, hvilket skyldes, at datakvaliteten er mindre 

god på nogle områder2. Hvorvidt volumen opgøres i eksempelvis antal udskrivninger eller antal 

ambulante besøg afhænger således af, hvilken type forløb, der er tale om, og dermed hvad formålet 

med anvendelsen af PRO er. 

Samlet set betyder det, at volumenangivelsen ikke kan sammenlignes direkte på tværs af de enkelte 

forløb. For det enkelte forløb er volumenangivelsen imidlertid en god retningsgivende indikator for 

omfanget af aktivitet.  

Ressourcetræk 

Ressourcetræk refererer til størrelsen af de økonomiske omkostninger, der i et forløb kan reduceres 

ved brug af PRO. Det ressourcetræk, der er forbundet med et borgerforløb kan være drevet af flere 

ting, så som tidsforbrug hos personalet, størrelsen af lønnen til de involverede medarbejdere, betalt 

transport af borgere, udgifter til medicin mv. 

Anvendelse af kriterium i forhold til borgerforløb 

Borgerforløbene vurderes i forhold til ressourcetrækket med afsæt i gældende DRG- og DAGS-takster 

samt honorar for almen praksis.  

Det følger, at forløb, der fokuserer på at reducere indlæggelser er vurderet højere end forløb, der 

fokuserer på at nedbringe antallet af ambulante kontroller eller konsultationer i almen praksis. Forløb, 

der alene fokuserer på kvalitetsudvikling, er vurderet lavest. 

Det gælder for en række af de identificerede borgerforløb, at de vedrører samme målgruppe 

(eksempelvis alment svækkede ældre eller bestemte kronikergrupper), men med forskelligt fokus ift. 

anvendelsen af PRO. 

Digitaliseringsegnethed 

Digitaliseringsegnethed refererer til, i hvor høj grad arbejdsgange og processer kan digitaliseres ved 

systematisk anvendelse af PRO. 

Graden af digitaliseringsegnethed er vurderet ud fra følgende underliggende kriterier, der samlet set 

beskriver forløbets kompleksitet i et digitaliseringsperspektiv:  

 Hvorvidt fysiske kontaktpunkter mellem borger og sundhedsfagligt personale kan undgås eller 

nedbringes som følge af digitalisering (som eksempelvis ved screening for behov for opfølgning 

eller kontrol i almen praksis eller ambulant) 

 Hvorvidt forløbet kræver fysisk fremmøde af borger uanset, om der anvendes PRO (som 

eksempelvis ved nogle typer af ambulant behandlingsforløb) 

                                                      

1 Volumendata bygger på udtræk fra relevante registre, herunder Landspatientregistret, register vedr. genoptræningsplaner på 

e-sundhed.dk, Danmarks Statistik, relevante kliniske kvalitetsdatabaser m.v. 

2 Volumenangivelser for antal lægebesøg i almen praksis for specifikke diagnoser er behæftet med betydelig usikkerhed, da de 

er baseret på data for diagnostiske hovedgrupper. 
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 Hvorvidt der er et klart defineret starttidspunkt, hvor borger som en naturlig del af sit forløb kan 

visiteres til PRO (eksempelvis ved opstart af ambulant kontrol eller ved sektorovergang). 

Anvendelse af kriterium i forhold til borgerforløb 

Borgerforløbene vurderes i forhold til digitaliseringsegnethed med afsæt i forløbets organisering og 

behandlingsmæssige krav.  

Forløb, som ikke kræver patientens fysiske tilstedeværelse vil vurderes som mere egnet til 

digitalisering end forløb, hvor patientens fysiske tilstedeværelse er påkrævet. Der kan være forløb, 

hvor digitalisering kan lette arbejdsgangen i de videre procestrin og/eller højne datakvaliteten og 

dermed grundlaget for beslutningsstøtte på trods af, at borgerens fysiske fremmøde vil være 

påkrævet. I forløb, hvor der er anvendt proxy vil vurderingen ligeledes stadig være baseret på, 

hvorvidt der er høje barrierer i forhold til at digitalisere den samlede arbejdsgang. 

Modenhed 

Modenhed refererer til graden af konkrete og dokumenterede erfaringer med brug af PRO, der 

muliggør en videre analyse.  

Anvendelse af kriterium i forhold til borgerforløb 

Borgerforløbene vurderes i forhold til modenheden med afsæt i dokumentation fra forskning og/eller 

sundhedsfaglige erfaringer på området. Inden for disse to parametre er der kigget på: 

 Igangværende forskning samt tidligere forskning gennemført inden for området i Danmark såvel 

som internationalt 

 Igangværende og/eller tidligere praksisprojekter fra det danske sundhedsvæsen inden for området 

 Brug af validerede PRO-skemaer eller tilsvarende validerede metoder. 
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Forløb 1: Forebyggende monitorering af almene borgere der er under- eller overvægtige 

Borgerforløb Forebyggende monitorering af almene borgere der er under- 

eller overvægtige 

Sektor Almen praksis 

Arketype Forebyggende monitorering 

Patient som hovedkilde Patient + anden måling 

Volumen ≈ 360.000 lægebesøg årligt3 

Ressourcetræk  Lav 

Digitaliseringsegnethed Høj 

Modenhed Lav 

 

Forløb 2: Forebyggende monitorering af almene borgere med risiko for eller diagnosticeret med angst 

Borgerforløb Forebyggende monitorering af almene borgere med risiko for 

eller diagnosticeret med angst 

Sektor Almen praksis 

Arketype Forebyggende monitorering 

Patient som hovedkilde Ja 

Volumen ≈ 775.000 lægebesøg årligt4 

Ressourcetræk  Lav 

Digitaliseringsegnethed Høj 

                                                      

3 Volumenangivelsen for almen praksis er baseret på diagnostiske hovedgrupper og omfatter derfor en væsentlig bredere 

gruppe af patienter - og dermed lægebesøg – end den specifikke anvendelse af PRO. Det er dog vurderingen, at de anvendte 

volumental giver en god indikation på det indbyrdes størrelsesforhold mellem de enkelte forløb identificeret inden for almen 

praksis. 

4 Volumenangivelsen for almen praksis er baseret på diagnostiske hovedgrupper og omfatter derfor en væsentlig bredere 

gruppe af patienter - og dermed lægebesøg – end den specifikke anvendelse af PRO. Det er dog vurderingen, at de anvendte 

volumental giver en god indikation på det indbyrdes størrelsesforhold mellem de enkelte forløb identificeret inden for almen 

praksis. 

2 BORGERFORLØB I ALMEN PRAKSIS 
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Modenhed Lav 

 

Forløb 3: Forebyggende monitorering af almene borgere med risiko for eller diagnosticeret med diabetes 

Borgerforløb Forebyggende monitorering af almene borgere med risiko for 

eller diagnosticeret med diabetes 

Sektor Almen praksis 

Arketype Forebyggende monitorering 

Patient som hovedkilde Patient + anden måling 

Volumen ≈ 3.2 mio. lægebesøg årligt5 

Ressourcetræk  Lav 

Digitaliseringsegnethed Høj 

Modenhed Lav 

 

Forløb 4: Forebyggende monitorering af almene borgere med risiko for eller diagnosticeret med stress 

Borgerforløb Forebyggende monitorering af almene borgere med risiko for 

eller diagnosticeret med stress 

Sektor Almen praksis 

Arketype Forebyggende monitorering 

Patient som hovedkilde Ja 

Volumen ≈ 500.000 lægebesøg årligt6 

Ressourcetræk  Lav 

Digitaliseringsegnethed Høj 

Modenhed Lav 

                                                      

5 Volumenangivelsen for almen praksis er baseret på diagnostiske hovedgrupper og omfatter derfor en væsentlig bredere 

gruppe af patienter - og dermed lægebesøg – end den specifikke anvendelse af PRO. Det er dog vurderingen, at de anvendte 

volumental giver en god indikation på det indbyrdes størrelsesforhold mellem de enkelte forløb identificeret inden for almen 

praksis. 

6 Volumenangivelsen for almen praksis er baseret på diagnostiske hovedgrupper og omfatter derfor en væsentlig bredere 

gruppe af patienter - og dermed lægebesøg – end den specifikke anvendelse af PRO. Det er dog vurderingen, at de anvendte 

volumental giver en god indikation på det indbyrdes størrelsesforhold mellem de enkelte forløb identificeret inden for almen 

praksis. 



 

7 

 

 

Forløb 5: Forebyggende monitorering af almene borgere med risiko for eller diagnosticeret med 

urinvejssymptomer 

Borgerforløb Forebyggende monitorering af almene borgere med risiko for 

eller diagnosticeret med urinvejssymptomer 

Sektor Almen praksis 

Arketype Forebyggende monitorering 

Patient som hovedkilde Ja 

Volumen ≈ 300.000 lægebesøg årligt7 

Ressourcetræk  Lav 

Digitaliseringsegnethed Høj 

Modenhed Lav 

 

Forløb 6: Forebyggende monitorering af borgere med depression 

Borgerforløb Forebyggende monitorering af borgere med depression 

Sektor Almen praksis 

Arketype Forebyggende monitorering 

Patient som hovedkilde Ja 

Volumen ≈ 610.000 lægebesøg årligt8 

Ressourcetræk  Lav 

Digitaliseringsegnethed Høj 

Modenhed Mellem 

                                                      

7 Volumenangivelsen for almen praksis er baseret på diagnostiske hovedgrupper og omfatter derfor en væsentlig bredere 

gruppe af patienter - og dermed lægebesøg – end den specifikke anvendelse af PRO. Det er dog vurderingen, at de anvendte 

volumental giver en god indikation på det indbyrdes størrelsesforhold mellem de enkelte forløb identificeret inden for almen 

praksis. 

8 Volumenangivelsen for almen praksis er baseret på diagnostiske hovedgrupper og omfatter derfor en væsentlig bredere 

gruppe af patienter - og dermed lægebesøg – end den specifikke anvendelse af PRO. Det er dog vurderingen, at de anvendte 

volumental giver en god indikation på det indbyrdes størrelsesforhold mellem de enkelte forløb identificeret inden for almen 

praksis. 
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Forløb 7: Forebyggende monitorering af borgere med astma 

Borgerforløb Forebyggende monitorering af borgere med astma 

Sektor Almen praksis 

Arketype Forebyggende monitorering 

Patient som hovedkilde Patient + anden måling 

Volumen ≈ 890.000 lægebesøg årligt9 

Ressourcetræk  Lav 

Digitaliseringsegnethed Høj 

Modenhed Lav 

 

Forløb 8: Forebyggende monitorering af borgere med forhøjet blodtryk (hjemmeblodtryk) 

Borgerforløb Forebyggende monitorering af borgere med forhøjet blodtryk 

(hjemmeblodtryk) 

Sektor Almen praksis 

Arketype Forebyggende monitorering 

Patient som hovedkilde Patient + anden måling 

Volumen ≈ 660.000 lægebesøg årligt10 

Ressourcetræk  Lav 

Digitaliseringsegnethed Høj 

Modenhed Mellem 

 

                                                      

9 Volumenangivelsen for almen praksis er baseret på diagnostiske hovedgrupper og omfatter derfor en væsentlig bredere 

gruppe af patienter - og dermed lægebesøg – end den specifikke anvendelse af PRO. Det er dog vurderingen, at de anvendte 

volumental giver en god indikation på det indbyrdes størrelsesforhold mellem de enkelte forløb identificeret inden for almen 

praksis. 

10 Volumenangivelsen for almen praksis er baseret på diagnostiske hovedgrupper og omfatter derfor en væsentlig bredere 

gruppe af patienter - og dermed lægebesøg – end den specifikke anvendelse af PRO. Det er dog vurderingen, at de anvendte 

volumental giver en god indikation på det indbyrdes størrelsesforhold mellem de enkelte forløb identificeret inden for almen 

praksis. 
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Forløb 9: Systematisk brug af PRO til effektmåling af genoptræning for borger med nyt knæ/hofte (eller 

svækkede kroniske borgere) 

Borgerforløb Systematisk brug af PRO til effektmåling af genoptræning for 

borger med nyt knæ/hofte (eller svækkede kroniske borgere) 

Sektor Kommune 

Arketype Effektmåling ved træning/rehabilitering 

Patient som hovedkilde Ja 

Volumen ≈ 157.000 genoptræningsplaner årligt  

Ressourcetræk  Lav 

Digitaliseringsegnethed Lav 

Modenhed Mellem 

 

Forløb 10: Systematisk brug af PRO til effektmåling af hverdagsrehablitering for alment svækkede ældre 

Borgerforløb Systematisk brug af PRO til effektmåling af 

hverdagsrehablitering for alment svækkede ældre 

Sektor Kommune 

Arketype Effektmåling ved træning/rehabilitering 

Patient som hovedkilde Proxy 

Volumen ≈ 30.000 forløb årligt  

Ressourcetræk  Lav 

Digitaliseringsegnethed Lav 

Modenhed Mellem 

 

 

3 BORGERFORLØB I KOMMUNERNE  
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Forløb 11: Systematisk brug af PRO til forebyggelse og monitorering af patienter med eller risiko for 

artrose i knæ og/eller hofte 

Borgerforløb Systematisk brug af PRO til forebyggelse og monitorering af 

patienter med eller risiko for artrose i knæ og/eller hofte 

Sektor Kommune 

Arketype Forebyggende monitorering 

Patient som hovedkilde Ja 

Volumen ≈ 18.500 udskrivninger årligt  

Ressourcetræk  Høj 

Digitaliseringsegnethed Mellem 

Modenhed Høj 

 

Forløb 12: Systematisk brug af PRO til tidlig opsporing af nedsat funktionsniveau/sygdomstegn hos 

ældre medicinske patienter med kronisk sygdom 

Borgerforløb Systematisk brug af PRO til tidlig opsporing af nedsat 

funktionsniveau/sygdomstegn hos ældre medicinske patienter 

med kronisk sygdom 

Sektor Kommune 

Arketype Tidlig opsporing 

Patient som hovedkilde Proxy 

Volumen ≈ 34.000 forebyggelige indlæggelser   

Ressourcetræk  Høj 

Digitaliseringsegnethed Mellem 

Modenhed Lav 

 

Forløb 13: Systematisk brug af PRO til tidlig opsporing af underernæring hos ældre medicinske patienter 

med kronisk sygdom 

Borgerforløb Systematisk brug af PRO til tidlig opsporing af underernæring 

hos ældre medicinske patienter med kronisk sygdom 

Sektor Kommune 

Arketype Tidlig opsporing 

Patient som hovedkilde Proxy 
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Volumen ≈ 1.600 forebyggelige indlæggelser   

Ressourcetræk  Høj 

Digitaliseringsegnethed Mellem 

Modenhed Lav 

 

Forløb 14: Systematisk brug af PRO til tidlig opsporing af BPSD hos borgere med demens 

Borgerforløb Systematisk brug af PRO til tidlig opsporing af BPSD hos 

borgere med demens 

Sektor Kommune 

Arketype Tidlig opsporing 

Patient som hovedkilde Proxy 

Volumen <1000 udskrivninger årligt 

Ressourcetræk  Høj 

Digitaliseringsegnethed Mellem 

Modenhed Lav 
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Forløb 15: Ambulant behandling af patienter med lændesmerter 

Borgerforløb Ambulant behandling af patienter med lændesmerter 

Sektor Region 

Arketype Ambulant behandling 

Patient som hovedkilde Ja 

Volumen ≈ 25.300 ambulante besøg årligt 

Ressourcetræk  Mellem 

Digitaliseringsegnethed Mellem 

Modenhed Lav 

 

Forløb 16: Systematisk brug af PRO til ambulant behandling af patienter med modermærkekræft, der er i 

aktiv behandling med immunterapi 

Borgerforløb Systematisk brug af PRO til ambulant behandling af patienter 

med modermærkekræft, der er i aktiv behandling med 

immunterapi 

Sektor Region 

Arketype Ambulant behandling 

Patient som hovedkilde Ja 

Volumen ≈ 13.000 ambulante besøg årligt 

Ressourcetræk  Mellem 

Digitaliseringsegnethed Lav 

Modenhed Mellem 

 

Forløb 17: Systematisk brug af PRO til ambulant behandling for patienter med neuromuskulære 

sygdomme 

Borgerforløb Systematisk brug af PRO til ambulant behandling for patienter 

med neuromuskulære sygdomme 

4 BORGERFORLØB I REGIONERNE 
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Sektor Region 

Arketype Ambulant behandling 

Patient som hovedkilde Ja 

Volumen ≈ 5.000 ambulante besøg årligt 

Ressourcetræk  Mellem 

Digitaliseringsegnethed Lav 

Modenhed Høj 

 

Forløb 18: Systematisk brug af PRO til ambulante behandlingsforløb af patienter med narkolepsi 

Borgerforløb Systematisk brug af PRO til ambulante behandlingsforløb af 

patienter med narkolepsi 

Sektor Region 

Arketype Ambulant behandling 

Patient som hovedkilde Ja 

Volumen ≈ 210 ambulante besøg årligt 

Ressourcetræk  Mellem 

Digitaliseringsegnethed Lav 

Modenhed Høj 

 

Forløb 19: Systematisk brug af PRO til ambulante behandlingsforløb for patienter med HIV 

Borgerforløb Systematisk brug af PRO til ambulante behandlingsforløb for 

patienter med HIV 

Sektor Region 

Arketype Ambulant behandling 

Patient som hovedkilde Ja 

Volumen ≈ 16.500 ambulante besøg årligt 

Ressourcetræk  Lav 

Digitaliseringsegnethed Lav 

Modenhed Mellem 
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Forløb 20: Systematisk brug af PRO til behandlings- og opfølgningsforløb af patienter med lungekræft   

Borgerforløb Systematisk brug af PRO til behandlings- og opfølgningsforløb 

af patienter med lungekræft   

Sektor Region 

Arketype Ambulant behandling 

Patient som hovedkilde Ja 

Volumen ≈ 87.000 ambulante besøg årligt 

Ressourcetræk  Mellem 

Digitaliseringsegnethed Lav 

Modenhed Høj 

 

 

 

Forløb 21: Systematisk brug af PRO i behandlingen af patienter med kræft i knoglemarv og blod eller i 

lymfesystem 

Borgerforløb Systematisk brug af PRO i behandlingen af patienter med kræft i 

knoglemarv og blod eller i lymfesystem 

Sektor Region 

Arketype Ambulant behandling 

Patient som hovedkilde Ja 

Volumen ≈ 70.000 ambulante besøg årligt 

Ressourcetræk  Mellem 

Digitaliseringsegnethed Lav 

Modenhed Mellem 

 

Forløb 22: Ambulant kontrol af patienter, der modtager antireumatisk lægemiddel 

Borgerforløb Ambulant kontrol af patienter, der modtager antireumatisk 

lægemiddel 

Sektor Region 

Arketype Ambulant kontrol 
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Patient som hovedkilde Ja 

Volumen ≈ 112.000 ambulante besøg årligt 

Ressourcetræk  Mellem 

Digitaliseringsegnethed Høj 

Modenhed Høj 

 

Forløb 23: Systematisk brug af PRO til ambulant kontrol af gravide med gestationel diabetis 

Borgerforløb Systematisk brug af PRO til ambulant kontrol af gravide med 

gestationel diabetis 

Sektor Region 

Arketype Ambulant kontrol 

Patient som hovedkilde Patient + anden måling 

Volumen ≈ 22.000 ambulante besøg årligt 

Ressourcetræk  Lav 

Digitaliseringsegnethed Høj 

Modenhed Lav 

 

Forløb 24: Systematisk brug af PRO til ambulant kontrol af patienter med kronisk nyresvigt (prædialyse) 

Borgerforløb Systematisk brug af PRO til ambulant kontrol af patienter med 

kronisk nyresvigt (prædialyse) 

Sektor Region 

Arketype Ambulant kontrol 

Patient som hovedkilde Patient + anden måling 

Volumen ≈ 308.000 ambulante besøg årligt 

Ressourcetræk  Mellem 

Digitaliseringsegnethed Høj 

Modenhed Høj 
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Forløb 25: Systematisk brug af PRO til ambulant kontrol af patienter med sklerose 

Borgerforløb Systematisk brug af PRO til ambulant kontrol af patienter med 

sklerose 

Sektor Region 

Arketype Ambulant kontrol 

Patient som hovedkilde Patient + anden måling 

Volumen ≈ 41.000 ambulante besøg årligt 

Ressourcetræk  Mellem 

Digitaliseringsegnethed Høj 

Modenhed Lav 

 

Forløb 26: Systematisk brug af PRO til ambulant kontrol af patienter med søvnapnø 

Borgerforløb Systematisk brug af PRO til ambulant kontrol af patienter med 

søvnapnø 

Sektor Region 

Arketype Ambulant kontrol 

Patient som hovedkilde Ja 

Volumen ≈ 25.500 ambulante besøg årligt 

Ressourcetræk  Mellem 

Digitaliseringsegnethed Høj 

Modenhed Høj 

 

Forløb 27: Systematisk brug af PRO til ambulant kontrol af patienter med astma  

Borgerforløb Systematisk brug af PRO til ambulant kontrol af patienter med 

astma 

Sektor Region 

Arketype Ambulant kontrol 

Patient som hovedkilde Patient + anden måling 

Volumen ≈ 62.300 ambulante besøg årligt 

Ressourcetræk  Mellem 
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Digitaliseringsegnethed Høj 

Modenhed Mellem 

 

Forløb 28: Systematisk brug af PRO til forebyggelse af sygdomsforværring hos patienter med KOL 

Borgerforløb Systematisk brug af PRO til forebyggelse af sygdomsforværring 

hos patienter med KOL 

Sektor Region 

Arketype Forebyggende monitorering 

Patient som hovedkilde Ja 

Volumen ≈ 20.000 udskrivninger årligt 

Ressourcetræk  Høj 

Digitaliseringsegnethed Høj 

Modenhed Mellem 

 

Forløb 29: Systematisk brug af PRO til forebyggelse af sygdomsforværring hos psykiatriske patienter 

med depression og mani 

Borgerforløb Systematisk brug af PRO til forebyggelse af sygdomsforværring 

hos psykiatriske patienter med depression og mani 

Sektor Region 

Arketype Forebyggende monitorering 

Patient som hovedkilde Patient + anden måling 

Volumen <1000 udskrivninger årligt 

Ressourcetræk  Høj 

Digitaliseringsegnethed Høj 

Modenhed Mellem 

 

Forløb 30: Udvikling og evaluering af metoder for PRO-baserede patientforløb på onkologiske afdelinger 

for kræftpatienter i ambulant behandling eller opfølgning efter behandling 

Borgerforløb Udvikling og evaluering af metoder for PRO-baserede 

patientforløb på onkologiske afdelinger for kræftpatienter i 

ambulant behandling eller opfølgning efter behandling 
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Sektor Region 

Arketype N/A11 

Patient som hovedkilde Patient + anden måling 

Volumen ≈ 937.000 ambulante besøg årligt 

Ressourcetræk  Mellem 

Digitaliseringsegnethed Mellem 

Modenhed Mellem 

 

Forløb 31: Systematisk brug af PRO til opfølgende monitorering af patienter med korsbånds 

rekonstruktioner 

Borgerforløb Systematisk brug af PRO til opfølgende monitorering af patienter 

med korsbånds rekonstruktioner 

Sektor Region 

Arketype Opfølgende monitorering 

Patient som hovedkilde Ja 

Volumen ≈ 2.500 operationer årligt 

Ressourcetræk  Lav 

Digitaliseringsegnethed Mellem 

Modenhed Høj 

 

Forløb 32: Systematisk brug af PRO til opfølgende monitorering af patienter der har modtaget 

skulderprotese operation 

Borgerforløb Systematisk brug af PRO til opfølgende monitorering af patienter 

der har modtaget skulderprotese operation 

Sektor Region 

Arketype Opfølgende monitorering 

Patient som hovedkilde Ja 

Volumen ≈ 1.250 operationer årligt 

Ressourcetræk  Lav 

                                                      

11 Brug af PRO i borgerforløbet har flere forskellige anvendelsesformer, hvorfor forløbet går på tværs af arketyperne 
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Digitaliseringsegnethed Mellem 

Modenhed Høj 

 

Forløb 33: Systematisk brug af PRO til opfølgende monitorering af patienter der har været gennem 

inkontinensoperation, prolaps operation, genitial prolaps, overaktiv blære eller vandladningsbesvær 

Borgerforløb Systematisk brug af PRO til opfølgende monitorering af patienter 

der har været gennem inkontinensoperation, prolaps operation, 

genitial prolaps, overaktiv blære eller vandladningsbesvær 

Sektor Region 

Arketype Opfølgende monitorering 

Patient som hovedkilde Ja 

Volumen ≈ 4.300 operationer årligt 

Ressourcetræk  Lav 

Digitaliseringsegnethed Mellem 

Modenhed Høj 

Forløb 34: Systematisk brug af PRO til opfølgende monitorering af patienter før og efter fedmekirurgisk 

operation 

Borgerforløb Systematisk brug af PRO til opfølgende monitorering af patienter 

før og efter fedmekirurgisk operation 

Sektor Region 

Arketype Opfølgende monitorering 

Patient som hovedkilde Ja 

Volumen ≈ 600 operationer årligt 

Ressourcetræk  Lav 

Digitaliseringsegnethed Mellem 

Modenhed Mellem 

 

Forløb 35: Systematisk brug af PRO til patienter i opfølgningsforløb efter brystkræft 

Borgerforløb Systematisk brug af PRO til patienter i opfølgningsforløb efter 

brystkræft 

Sektor Region 
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Arketype Opfølgende monitorering 

Patient som hovedkilde Ja 

Volumen ≈ 216.000 ambulante besøg årligt 

Ressourcetræk  Mellem 

Digitaliseringsegnethed Mellem 

Modenhed Mellem 

 

Forløb 36: Systematisk brug af PRO til opfølgende monitorering af patienter efter rygkirurgiske indgreb 

Borgerforløb Systematisk brug af PRO til opfølgende monitorering af patienter 

efter rygkirurgiske indgreb 

Sektor Region 

Arketype Opfølgende monitorering 

Patient som hovedkilde Ja 

Volumen ≈ 5.500 operationer årligt 

Ressourcetræk  Lav 

Digitaliseringsegnethed Mellem 

Modenhed Høj 

 

Forløb 37: Tidlig opsporing af psykose hos unge 

Borgerforløb Tidlig opsporing af psykose hos unge 

Sektor Region 

Arketype Tidlig opsporing 

Patient som hovedkilde Ja 

Volumen <1000 udskrivninger årligt 

Ressourcetræk  Høj 

Digitaliseringsegnethed Lav 

Modenhed Lav 
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Forløb 38: Systematisk brug af PRO til forebyggelse af KOL, type-2 diabetes og hjerte-karsygdomme vha. 

personlig sundhedsprofil 

Borgerforløb Systematisk brug af PRO til forebyggelse af KOL, type-2 

diabetes og hjerte-karsygdomme vha. personlig sundhedsprofil 

Sektor Tværsektoriel 

Arketype Forebyggende monitorering 

Patient som hovedkilde Ja 

Volumen ≈ 53.500 udskrivninger årligt 

Ressourcetræk  Høj 

Digitaliseringsegnethed Høj 

Modenhed Mellem 

 

Forløb 39: Screening for depression i forbindelse med hjertekarsygdomme 

Borgerforløb Screening for depression i forbindelse med hjertekarsygdomme 

Sektor Tværsektoriel 

Arketype Opfølgende monitorering 

Patient som hovedkilde Ja 

Volumen ≈ 33.500 udskrivninger årligt 

Ressourcetræk  Mellem 

Digitaliseringsegnethed Mellem 

Modenhed Lav 
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